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vekâlet tezkeresi 

2. •— Samsun mebusu Meliha Ulaş'm ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3. — Başvekil İstanbul mebusu Dr. Re
fik Saydam'm irtihali üzerine yeni Hükü
metin kati teşekkülüne kadar Başvekâlet 
vazifesinin vekâleten ifasına Dahiliye ve
kili Erzurum mebusu Dr. A. Fikri Tuzer'm 
memur edildiğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi 

4. — Başvekilliğe İzmir mebusu Şükrü 
Saraçoğlu'nun,tâyin edildiğine dair Riya
seti Cumhur tezkeresi 
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mm başkanlığında teşekkül eden İcra Ve
killeri Heyetini gösteren listenin sunuldu
ğuna dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 

6. — Erzincan mebusu Saffet Arıkan'm 
mebusluktan istifa ettiğine dair takriri 
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2 

2:3 

3:4 

Sayıfa 
5 4. — Müzakere edilen maddeler | 

1. — Askerî ceza kanununa ek kanun Râ
yihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encü
menleri mazbataları (1/750) 5 

2. — Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşjs-
aıiyenler maiyetlerinde istihdam edilecejk 
eratrn maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hakkım
da kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/709) 5:6 

3. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşması ile merbutlarının tasdikma dab 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat en
cümenleri mazbataları (1/813) 6,10,1(1,12:15 

4. — Türkiye' ile İsviçre arasında 28 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen Tfi- / 
earet ve Tediye Anlaşmasının tasdiki hak- / 
kında kanun lâyihamı ve Hariciye ve İkti
sat encümenleri mazbataları (1/802) 6:İ7,10,11, 

j ' 15:18 
5. -—Yabancı memleketlere gönddrilje? 

cek memurların harcırahları hakkındaki 
3441 sayılı kanuna ek kianun lâyihası ye 
Millî Müdafâa ve Bütçe encümenleri malz-
bataları (1/713) ,| ' 7 



Sayıfa 
6. — Askerî muhakeme usulü kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/738) 7:8 

7. — Hatay vilâyeti hususi idaresine 
devredilecek gayrimenkuller hakkında ka
nun lâyihası ve Dahiliye, Bütçe ve Maliye 
encümenleri mazbataları (1/489) 8 

8. — Adliye Harç tarifesi kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/839) 9 

9. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâvesi
ne dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/825) 9 

Zonguldak mebusluğuna seçilen Mehmed Emin 
ErişirgiTin intihap mazbatası kabul edildikten 
ve tahlifi yapıldıktan sonra 

Askerî ve mülki tekaüt kanununun 62 nci 
maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair Mali
ye encümeni mazbatasiyle 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilâtına, 
Millî Müdafaa istikrazına, 
Hilmioğlu Fuad Bakır'm mahkûm olduğu 

cezanın affine, 
Yedi kişinin mahkûm oldukları cezaların af-

lerine, 
Subaylar heyetinin terfiine dair kanun lâyi

haları kabul edildi, 
Maliye teşkilâtına dair kanun ve Devlet me-

Lâyihalar 
1. — Bursa vilây etince yollara sarf edilmek 

üzere yapılacak istikraz hakkında kanun lâyi
hası (1/846) (Dahiliye, Nafia, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine). 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası (1/84.7) (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) . 

3. — iskenderun limanının Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlügününe 
devri ve mezkûr umum müdürlükçe işletilmesi | 

hakkında kanun lâyihası (1/848) (Nafia ve 

Sayıfa 
10. — Maliye atlı tahsildarlarına hay

van yem bedeli verilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/823) ' 9:10 

11. — Muamele vergisi kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da 1/723 ve Muamele vergisi kanununun 26 
nci maddesinin kaldırılması hakkında 
1/843 sayılı kanun lâyihaları ve İktisat, 
Bütçe ve Maliye encümenleri mazba
taları 10 :11 

12. — Orman koruma teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/828) 11 

muriarı aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanun ile bu kanuna ek kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılmasına, 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, 

Hatay vilâyeti Hususi idaresine devredilecek 
gayri menkullere dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra olundu, 

Ağustosun 3 ncü pazartesi gününe kadar Mec
lisin tatili faaliyet etmesi hakkındaki Riyasetin 
teklifi kabul edilerek o gün saat 15 te toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Beis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa İsparta Gazianteb 

Refet C anıt ez Kemal Turan Bekir Kaleli 

Bütçe encümenlerine). 
4. — Mersin limanı işleri Türk anonim şirke

tine ait hisse senetleriyle menkul ve gayrimen
kul miatların satın alınmasına dair olan muka
velenin tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/849) 
(Nafia ve Bütçe encümenlerine). 

5.—• Meslekî teknik okullar açılması ve 
mevcutların büyütülmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/850) (Maarif, Nafia ve Bütçe encü
menlerine) . 

6. —• Mersin limanının Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğünce işle
tilmesi hakkında kanun lâyihası (1/851) (Nafia 
ve Bütçe encümenlerine). 

7. —• Muharip yabancı ordu mensuplarından 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 saydı 
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası (1/852) (Hariciye, Millî Müda
faa ve Bütçe encümenlerine). 

8. — Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
katî hesabı hakkında kanun lâyihası (1/853) 
(Divanı muhasebat encümenine). 

9. — Telsiz kanununun 19 ncu maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/854) (Nafia encümenine). 

10. —• Türkiye ile Almanya arasında ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikma dair 
kanun lâyihası (1/855) Hariciye ve İktisat en
cümenlerine). 

11. —• Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaş
masına merbut A listesinde yazılı barsak ve am-
yont kontenjanlarının tezyidi hakkında teati 
olunan notaların tasdikma dair kanun lâyihası 
(1/856) (Hariciye ve İktisat encümenlerine). 

Teklif 
12. — Kütahya mebusu Dr. Ali Süha Delilba-

şı ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez hıfzıssıha müessesesi adının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/65) (Sıhhat ve içti
mai muavenet encümenine). 

Tezkereler 
13. — Adıyaman'ın Samsat nahiyesine bağlı 

Biriman köyünden Müslim Kâhyaoğlu Çocuk 
Memet Polat 'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/486) (Adliye en
cümenine) . 

14. — Gazianteb'in Sipke köyünden Refiş-

REÎS — Hükümetin tezkereleri vardır, oku
tuyorum : 

1. — Başvekil ve İstanbul mebusu Dr. Refik 
S ay dam'tn vefat ettiğine dair Başvekâlet tez
keresi. 

17 . VII. 1942 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Başvekil ve İstanbul mebusu Dr. Refik Say- | 

oğlu şöhretli Hurşitoğlu İsmail D)eveei'nin|ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet te-
keresi (3/487) (Adliye encümenine). 

15. — Gazianteb'in Bostancı mahall$sinde 
mukim Kırcaoğlu şöhretli Asafoğlu kundura 
boyacısı Keyfo Bulut 'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/488) 
(Adliye encümenine). 

16. — İbrahimoğlu Kulu'nun ölüm cezjasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/489) (Adliye encümenine). 

17. — Kilis'in yeni mahallesinden Memjedoğ-
lu Küçük Halil Karadağ'ın ölüm cezasına içarp-
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/490) 
(Adliye encümenine). 

18. — Sarayköy kazasının Köprübaşı köyün
den Muratoğlu İbrahim Aktaş'ın ölüm cezjasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/491) (Adliye encümenine). 

19. — Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi (3/492) (Divanı muhasebat en
cümenine) 

Mazbatalar 
20. — Özalp'in Seydibey köyünden Azo kızı 

Bacı Ayhaner'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye [encü
meni mazbatası (3/480) (Ruznameye) 

21. — Van mebusu İbrahim Arvas'm, meni, 
ihtikâr hakkında kanun teklifi ve İktisalt ve 
Adliye encümenleri mazbataları (2/48) (Ruz
nameye). 

dam'in 7/8 . VII . 1942 gecesi istanbul'da! saat 
24, 40 da bir «Angor - Pectoris» aksesi Netice
sinde vefat etmiş olduğu Dahiliye vekilliğinin 
14. VII. 1942 tarihli ve 1/256 sayılı tezkeresiyle 
bildirilmiştir. Teessürle arzederim. 

Başvekili 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Arkadaşımızın yüksek hatırasinı ta-

BÎRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canrtez 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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ziz için iki dakika ayakta sükût edilmesini rica 
ederim. 

(îki dakika ayakta sükût edilmiştir.) 
2. — Samsun mebusu Meliha Ulaş'in vefat 

ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

22 . VII. 1942 
Samsun mebusu Meliha Ulaş'm 17 . VII. 1942 

günü İstanbul'da vefat ettiği Dahiliye vekilli
ğinden bildirilmiştir. Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Arkadaşımızın hatırasını taziz için 
iki dakika ayakta sükût edilmesini rica ederim. 

(Ayakta iki dakika sükût edilmiştir.) 
3. — Başvekil İstanbul mebusu Dr. Refik 

Saydam'ın irtihali üzerine yeni Hükümetin katı 
teşekkülüne kadar Başvekâlet vazifenin vekâ
leten ifasına Dahiliye vekili Erzurum mebusu 
Dr .A. Fikri Tuzer'vn memur edildiğine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi. 

Ankara: 8 temmuz 1942 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Başvekil İstanbul mebusu Dr. Refik Say
dam'ın, İstanbul'da vazife tetkikleri esnasında 
ansızın irtihal ettiği büyük teessürle haber 
alınması üzerine yeni Hükümetin katı olarak 
teşekkülüne kadar Başvekâlet vazifesinin ve
kâleten ifasına Dahiliye vekili Erzurum mebusu 
Dr. A. Fikri Tuzer'in memur edilmiş olduğunu 
arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

4. — Başvekilliğe İzmir mebusu Şükrü Sa
raçoğlu'nun tâyin edildiğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi 

Ankara, 9 temmuz 1942 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

İstanbul mebusu Dr. Refik Saydam'm irti-
halinden inhilâl eden Başvekilliğe İzmir mebusu 
Şükrü Saraçoğlu'nun tâyin edildiğini saygıla
rımla arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

5. — İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun 
başkanlılında teşekkül eden İcra Vekilleri He
yetini gösteren listenin sunulduğuna dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi, 

Ankara, 9 temmuz 1942 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun başkan
lığında teşekkül eden İcra Vekilleri Heyetini 
gösteren listenin bilece sunulduğunu saygıla

rımla arzederim. 
Reisicumhur 
İsmet İnönü 

İcra Vekilleri Heyeti listesi : 
Adliye vekili: Hasan Menemencioğlu (Mardin). 
M. M. V. : Gl. A. R. Artunkal (Manisa). 
Dahiliye V.: Dr. A. F. Tuzer (Erzurum). 
Hariciye V. V. : Ş. Saraçoğlu (İzmir). 
Maliye V. : F. Ağralı (Eİâzığ). 
Nafia V. : Gl. A. F. Cebesoy (Konya). 
Maarif V. : H. Â. Yücel (İzmir). 
İktisat V. : Sırrı Day (Trabzon). 
S. ve 1. Muavenet V. : Dr. H. Alataş (Aydın). 
G. ve İnhisarlar V. : R. Karadeniz (Trabzon). 
Ziraat V. : Şevket Raşit Hatipoğlu (Afyon K.). 
Münakalât V. : Amiral Fahri Engin (Samsun). 
Ticaret V. : Dr. Behçet Uz (Denizli). 

6. •— Erzincan mebusu Saffet Arıkan'ın me-
buslnktan istifa ettiğine dair takriri. 

Ankara, 23 . VII . 1942 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Berlin» büyük elçiliğine tâyinimin yüksek 
kararla tamamlanması dolayısiyle beni mebus
luk vazifemden affetmelerini sayın Meclis ar
kadaşlarımdan istirham ediyorum. 

Kendileri ile yirmi yıla yakın çalışmak şere
fini hafızamda her an canlı olarak taşımak; 
bana, bundan sonraki ödevlerinde de yine doğ
ruyu ve iyiyi gösterecek en sağ ve sağlam kıla
vuz olacaktır. 

Saygılarımın lütfen kabulünü ve çok değerli 
arkadaşlarıma sunulmasına da yüksek delâlet
lerini niyaz ederim. 

Erzincan 
S. Arıkan 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 
REİS — Lâyihaların müzakeresine geçiyo

ruz. 
NAFIA VEKİLİ Gl. ALÎ FUAD CEBESOY 

(Konya) — Muhterem arkadaşlarım, gelen ev
rak meyanmda ve birinci maddede Bursa vilâ-
yetince bazı mühim yollara sarfedilmek üzere 
bu sene zarfında bir istikraz yapılacağına dair 
bir kanun lâyihası vardır, Henüz daha inşaat 
mevsimi bitmemiştir. Müsaade buyurursanız ilgi
li encümenlerden müteşekkil Muvakkat bir en
cümen teşkilini arz ve teklif ediyorum. Lütfen 
kabul buyurulmasını rica ederim. 

REİS — Bu lâyiha Dahiliye, Nafia, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine havale edilmiştir. Bu dört 
encümenden Muvakkat bir encümen teşkili tek
lif ediliyor. Bu teklifi kabul buyuranlar . . . Ka
bul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Her encümenden üçer âza muvafık mı? 
Beşer âza seçilmesini muvafık görüyor musu

nuz? (Hayır, dörder olsun sesleri). 
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Şu halde her encümenden dörder âza seçer

sek 16 âza olur (Muvafık sesleri). Her encümen
den dörder âza seçilmesini kabul buyuranlar.., 

Etmiyenler... Dörder âza seçilmesi kabu( edil
miştir. Şu halde Dahiliye, Nafia, Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden dörder âza gidecektir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/. — Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/750) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir. 

Ceza hükümlerini ihtiva eden kanunlarda fevka
lâde hallerin, tesbit ve ilânı hakkında kanun 
MADDE 1. — Ceza hükümlerini ihtiva eden 

kanunlarda yazılı fevkalâde haller başlangıcı 
ve sonu 3780 sayılı Millî korunma kanununa göre 
icra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân edilmiş 
olan hallerdir. 

RElS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Diğer lâyihanm müzayeresine geçiyoruz. 
Maddeleri okutuyorum: 

Askerî ceza kanununa ek kanun 
MADDE 1. — 
A) Fevkalâde halin, seferberliğin veya harp 

halinin devamı müddetince askerî bir hizmet ya
parken Millî müdafaa vasıtalarına veya askerî 
ihtiyaçlara taallûk eden taahhüt, imal, inşa, alım, 
satım, teslim, tesellüm, nakil, muhafaza veya 
tevzi yahut celp, sevk ve muayene gibi işlerde 
zimmet, ihtilas, irtikâpı rüşvet veya haksızlık 
suçlarmdan birini işliyenler on seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis veya müebbet ağır ha
pis cezasiyle birlikte beş yüz liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Şu kadar ki, para cezası hiç bir halde temin olu
nan menfaatin iki mislinden az olamaz. 

B) Vahim hallerde ölüm cezası hükmolunur. 
C) Bu maddede yazılı suçlardan husule ge

len veya husulü kasdolunan zarar hafif ise 
(A) fıkrasma göre hükmedilmesi lâzımgelen 

[1] Birinci müzakeresi 40 ve 73 ncü inikat za-
bıtlarındadır. 

muvakkat ağır hapis ve para cezası yarıysj,, pek 
az ise üçte bire indirilir. 

REtS — Tadilname yoktur maddeyi recinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.]. Ka
bul edilmiştir. 

MADİDE 2. — Fevkalâde halin, seferberliğin 
veya harp halinin devamı müddetince Miljî mü
dafaa vasıtalarına veya askerî ihtiyaçlara} taal
lûk eden işlerde hususi kanunlara göre kendi
lerine tevdi edilen vazifeleri yaparken fcju ka
nunda yazılı suçları işliyen askerî olmryân şa
hıslar hakkında da umumî mahkemelerce (birin
ci maddede yazılı cezalar tatbik olunur. 

REtS — Tadilname yaktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler^.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler^.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Kabul 
edilmiştir. 

2. — Ataşemiliter, ataşenaval ve atfişeari-
yenler maiyetlerinde istihdam edilecek • eratın 
maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/709) [1] 

I1EÎS — ikinci müzakeresini yapıyoruz. 

Askerî kara, deniz ve hava ataşeleri maiyetlerine 
birer er verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Yabancı memleketlerde bu
lundurulacak kara, deniz ve hava ataşeleri ma
iyetlerine denize mensup birer hizmet eri verilir. 

REÎS — Tadilname yaktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 -— Bu erlere Türkiye'den hare
ketlerinden avdetlerine kadar her ay faşında 
kanunen muayyen maaşlarından gayri | Millî 
Müdafaa vekâletinin teklifi üzerine tora Ve-

[1] Birinci müzakeresi 74 ncü inikat Izaptın-
dadır. 
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killeri Heyetince takdir edilecek bir para harç
lık olarak verilir. 

Bunların maaş ve harçlıkları ataşelerin men
sup bulundukları kara, deniz ve hava bütçeleri
nin maaş tertiplerinden tesviye olunur. 

EEİS — Tadilname yaktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu erlere, ataşelerin merbut 
oldukları elçilik tarafından mahallî rayice göre 
tesbit edilecek iaşe ve icabettiği takdirde iskân 
ve tedavi masrafları Millî Müdafaa vekâletince 
tâyin ve tahakkuk ettirilerek ataşelerin men
sup oldukları daire bütçelerinde taallûk ettiği 
tertiplerden tesviye olunur. 

REÎS — Tadilname yaktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu erlere memleketimizden 
ilk çıkışlarında ilişik cetvelde yazılı eşya istih
kak olarak aynen verilir. Mütaakıp seneler için 
tecdidi icabeden eşyanın bedelleri, ataşelerin 
merbut oldukları elçilikler tarafından gösteri
lecek lüzuma göre Millî Müdafaa vekâletince 
takdir ve ataşelerin mensup oldukları daire 
bütçelerindeki melbusat tertibnden tediye olu
nur. 

REÎS — Tadilname yaktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

MADDE 5. — Hizmet erlerinden yabancı 
memleketlere gönderilen veya celbolunanlara 
3441 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin son fıkra
sındaki derece maaşlı memurlar hakkındaki se
yahat masrafı (Yevmiye hariç) verilir. 

Bu erlere (30) liradan eksik maaş alan me
murlara verilen yevmiyenin üç mislini geçme
mek üzere Millî müdafaa vekâletince takdir 
edilecek miktarda yevmiye verilir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE ö. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MA|DDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Hariciye ve Maliye vekil
leri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 
mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş
ması ile merbutlarının tasdikına dair kanun lâ
yihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/813) [i] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir; 
maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında, Ankara'da 27 
mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş

ması ile merbutlarının tasdikına dair kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile Bulgaristan ara

sında, Ankara'da 27 mart 1942 tarihinde imza
lanan Ticaret Anlaşması ile merbutları kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum; ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

/. — Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 
1912 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/802) [2] 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresi
dir. Maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 1942 tari
hinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye An

laşmasının tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1. — Türkiye ile İsviçre arasında 

Ankara'da 28 mart 1942 tarihinde akit ve imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbutu 
protokol ve mektuplar kabul ve tasdik edilmiş
tir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

[1,2] Birinci müzakereleri 7 d ncü inikat zap-
iındadır. 
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REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 

arzediyorum. 
5. — Yabancı memleketlere gönderilecek me

murların harcırahları hakkındaki 3441 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbatalrı (1/713) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

Yabancı memleketlere gönderilecek memur
ların harcırahları hakkındaki 3441 sayılı ka

nuna ek kanun 
MADDE 1. — 3441 sayılı kanunun birinci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Daimî memuriyetle yabancı memleketlere 

ve yabancı memleketlerde bir yerden diğer bir 
yere gönderilen askerî ataşelerin beraberlerinde 
götürecekleri veya ailelerine terfik edecekleri 
hizmetçilerden yalnız biri için ikinci bulunma
dığı takdirde birinci mevki şimendifer ve ikin
ci mevki vapur bileti ile mensup olduğu ataşe
nin yevmiyesinin altıda biri yevmiye olarak ve
rilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tariihnden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Askerî muhakame usulü kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/738) [2] 

BEİS — İkinci müzakeresidir. 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 1831 sayılı Askerî muhakeme 
usulü kanununun. 1, 3, 4 ve 28 ncı maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

[1] Birinci müzkeresi 74 ncü inikat zaptında-
dır. 

[2] Birinci müzakeresi 75 nci inikat zaptın-
dadır. 

Askerî mahkemelerin rüyet edeceği suçlar 
Madde 1. — 
1. — Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça aşa

ğıda yazılmış olan şahıslar Askerî ceza kanunu 
mucibince cezayi müstelzim olan bütün fiillerin
den dolayı askerî mahkemelerde muhakeme olu
nurlar : 

A) Orduya mensup muvazzaf askerî I şahıs
lar; 

B) Orduya mensup yedek askerî şahıslar 
{Askerî hizmette kullanıldıkları müddetçe); 

C) Umum askerî mekepler talebesi; 
D) Askerî makamlarca kanunen tevkif ve

ya hapsedilmiş, muhafaza altına almmış veya 
gözaltı edilmiş olan şahıslar; 

F) Rızasiyle orduya intisap etmiş olan şa
hıslar ; 

2. Bu şahısların Türk ceza kanunu I muci
bince cezayı müstelzim fiillerden, askerlik vazi
felerine taallûk eden veyahut askerlik skfatmı 
haiz kimse aleyhine işlenmiş olan suçlar ile kış
lalarda, karargâhlarda, askerî müesseselerde ve 
iskân, konaklama suretiyle işgal edilen bina ve 
mahaller içinde işledikleri bütün suçlar dahi as
kerî mahkemelerde muhakeme olunurlar. 

3. Seferberlikte, bu şahısların unıunıî ve 
hususi mahkemelere ait bütün suçlan Türk aske
rî ceza kanunlarına tevfikan askerî mahkeme
lerde görülür. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edihjniştir. 
Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak di

ğer şahıslar 
MADDE 3. — Aşağıda yazılı suçları ürüyen

ler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mah
kemelere verilir: 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 93, 94; 95, 100, 101, 102, 12^, 125 
ve 127 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmryan harp 
mmtakalarmda işlenen bütün suçlar; 

C) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 
159, 160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar 
(Askerî ceaz kanununa tabi oldukları müd
detçe) ; 

D) Kışlalarda, karargâhlarda, askeri} bina 
ve müesseselerde ve muvakkat mahiyette! olmı-
yarak iskân ve konaklama suretiyle işgal edilen 
yerlerde ve 1110 sayılı kanunda yazılı birinci 
askerî memnu mıntakalar içinde ve alelıtlak nö
bet mahallerinde ve karakollarda askerlik vazi
felerini yaptıkları sırada veya yaptıkları) vazi
felerden dolayı askerî şahıslara ve bu mahaller
de vazife gören devriyelere fiilen taarruz | eden
ler veya askerlik vazifelerine mütealik j işleri 
yapmağa veya yapmamağa icbar için hak^nnda 
şiddet veya tehdide müracaat edenler; 
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E) Seferberlikte Askerî ceza kanununun 

75, 78 ve 80 nci maddelerinde yazılı suçlar. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-

ler ... Kabul edilmiştir. 
Dâvaların tehiri 

Madde 4. — 
1. Muvazzaf ve ihtiyat eratın ve yedeksu-

baylarla yedek askerî memurların askere gir
meden veya silâh altına çağırılmadan evvel işle
dikleri yukarı haddi bir seneye kadar şahsi hür
riyeti bağlayıcı bir cezayı müstelzim suçlara ait 
dâvalarda ilk ve son tahkikat muameleleri ter
hislerine kadar tehir olunur. 

Muvazzaf gedikli erbaşlarla askerlikten tard 
ve ihracı müstelzim suçlardan maznun olan ye-
deksubay ve askerî memurlar bu hükümden 
müstesnadır. 

2. Seferberlikte silâh altında bulunan ve 
silâh altına çağırılan bütün askerî şahıslar aley
hine kanuni takibat yapılacak suçlardan beş se
neden ziyade hürriyeti bağlryan bir cezayı müs
telzim bulunanlar müstesna olmak üzere maz
nun bulundukları diğer suçlara ait dâvalarda 
ilk ve son tahkikat muameleleri hazara veya 
terhislerine kadar tehir olunur. 

3. Tehir müddeti içinde müruruzaman işle
mez. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Tadil 
takririm var. 

REÎS — Kaçıncı madde hakkında? 
ABİDİN BÎNKAYA (Kastamonu) — Dör

düncü madde hakkında. 
REİS — O madde kabul edildi. 

Alay askerî mahkemelerinin bakacağı suçlar 
Madde 26. — 25 nci maddede yazılı askerî 

mahkemeler: 
A) Askerî ceza kanununun 85 ve 96 nci 

maddelerinin birinci fıkralarında; 
B) Askerî ceza kanununun 116 ve 134 ncü 

maddelerinin 1 ve 2 nci fıkralarında; 
0) Askerî ceza kanununun 66, 68, 74, 76, 

82, 83, 84, 86, 108,114,117,137,145,147,149, 150 
ve 151 nci maddelerinde gösterilen fiilleri mu
hakeme ederler. 

D) Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılarla 
çağırılıp gelmiyen veya gelipte kıtasına iltihak 
etmeden savuşan ihtiyat erler hakkmda taki
bat (Ölüm ve ağır hapis cezalarını müstelzim 
suçlar müstesna olmak üzere) intisap edecek
leri kıtanın tabi bulunduğu alay askerî mah
kemesince yapılır. 

Şu kadar < ki bu suçlardan yedeksubay yetiş
me şartlarını haiz olanlar hazırlık kıtasma 
veya yedeksubay okuluna gönderilmeden evvel 
mmtakasmda bulundukları askerî mahkemeye 
verilir. 

E) Askerî Ceza kanununun 130 ncu mad
desinde yazılı suçlardan ağır hapis cezasmı müs
telzim bulunmıyan suçların mahkemesi de (D) 
fıkrasında yazılı askerî mahkemelerde yapılır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

7. —- Hatay vilâyeti hususi idaresine devre
dilecek ffayrimcnhüler hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Bütçe ve Maline encümenleri maz
bataları (î/489) \1] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Hatay vilâyeti Hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında kanun 

MADDE 1. — İlişik cetvelde gösterilen gay
rimenkul! erin mülkiyeti bütün hak ve vecibele
ri ile birlikte parasız olarak Hatay vilâyeti Hu
susi idaresine devrolunur. 

REÎS — Reye arzediyorum.. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı gayri
menkuller için devir tarihine kadar Hususi ida
reden icar bedeli aranılmaz ve verilmiş icar be
delleri iade olunmaz. Bu gayrimenkuller için 
Hususi idarece Hazine namına tahakkuk ettiril
miş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan bina ve 
arazi vergileri terkin olunur. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

[1] Birinci müzakeresi 75 nci inikat zaptın-
dadır. 
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8. — Adliye Harç tarifesi kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/839) fi] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Adliye Harç Tarifesi kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 2503 sayılı Harç tarifesi ka
nununun 49 ve 52 vm maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 49. — Bir ceza dâvası birden fazla 
suçlulara taallûk ediyorsa her bir suçludan mah
kûm olduğu cezanın miktarma göre ayrı ayrı 
harç alınır. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 52. — îlk tahkikat yapılmamış ve 
son tahkikatın icrası, esnasında suçlu tarafından 
yeni delil ikame edilmemiş bulunursa 50 nci 
maddede yazılı harçların yarısı almır. 

Bir dâvamda suçlular taaddüt ettiği takdirde 
bunlann yalnız yeni delil ikame edenerinden 
tam baro alınır. 

Kabahate taallûk eden dâvalardan da mut
lak surette nısıf harç alınır. 

EEÎS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil, Adliye, Millî Müdafaa, Maliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

,9. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayı
lı kanuna iki muvakkat madde ilâvesine dair ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbataları (1/825) [2] 

REÎS — Encümen, müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Bu teklifi kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursun... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kânuna 
ek kanun 

MADDE 1. — 1455 sayılı kanuna aşağıda 
yazılı muvakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Subay iken hu
kuk tahsilini bitirerek 1637 sayılı kanuna göre 
askerî adli hâkimliğe geçirilenlerden halen or
duda muvazzaf bulunanların nasıpları iki se
ne ilerletilir. Bu nasıp düzeltilmesinden ötürü 
maaş farkı verilmez. Ve bu ilerletmeler tekaüt 
müddetinin hesabında fiili hizmetten sayılmaz. 

3128 sayılı kanundan istifade edenlere bu 
hüküm tatbik olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Midiye allı tahsildarlarına hayvan yem 
bed< li verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/823) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... JStmi-
yenler... Kabul edilmiştir. i 

Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli 
verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Maliye atlı tahsildarlarından 
yeni tâyin edilecekler, tâyinlerinden; halen müs
tahdem olanlar bu kanunun neşrinden ve!hay
vanı ölenler de ölüm tarihinden itibaren 15 
gün zarfında birer zatî hayvan (At veya katır) 
tedarikine mecburdurlar. Zaruret halinde bu 
müddet Maliye vekâletince uzatılabilir. Vaktin
de hayvan tedarik etmiyenler müstafi sayılirlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi rey|inize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

|1] 222 sayılı basma yazı zaptın sunandadır. 
[2] 221 sayılı basmayazı zaptın sonandadır. [1] 223 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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M AD/DE 2. — Yeni tâyin olunan veya hay- I 

vanı ölüpte bir diğerini tedarik etmek mecbu
riyetinde bulunan Maliye atlı tahsildarlarına bir 
sene zarfında ücretlerinden müsavi taksitlerle 
kesilmek şartiyle 60 lira avans verilebilir. Hay
vanı ölenler keyfiyeti usulen ve resmî surette 
tevsik etmeğe mecburdurlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince hay- ı 
van tedarik eden Maliye atlı tahsildarlarına üc
retlerine ilâveten ayda âzami 15 lirayı geçme
mek üzere mahallî şartlara göre Maliye vekâle
tince tesbit edilecek miktarda hayvan yem be
deli verilir. Bu bedel borç için haczedilemez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mezun bulunan atlı tahsildar
lara mezuniyetlerinin üç ayından ve hayvanı 
hasta olanlara (Hastalık tarihinden itibaren) bir 
aydan fazlası için ve hayvanı Ölenlere de ye
nisini tedarik edinceye kadar hayvan yem bedeli 
verilmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen- ı 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hayvan yem bedeli, hayvanın 
tedarik edildiği tarihi takibeden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanın ölmesi 
veya elden çıkarılması halinde de yukarrki fık
ra hükmü tatbik olunur. Üç aydan fazla mezu
niyet veya hayvanın hastalığı dolayısiyle 4 ncü 
madde mucibince kesilen hayvan yem bedeli me
zuniyetin hitamı ile vazifeye başlandığı veya 
hayvanın hastalığının geçtiği tarihi takibeden 
ay başından itibaren ödenir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Maliye vekâleti Teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun 23 ncü 
maddesinin son fıkrasındaki (Atlı tahsildarlara 
ücretlerine ilâveten ayda on lira yem bedeli ve
rilir) hükmü kaldırılmıştır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 . VI . 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum Ka-
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bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye iştirak etmeyen zevat var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
"/./. — Muamele vergisi kanununun 12 noi 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/723 
ve Muamele vergisi kanununun 26 neı maddesi
nin kalclırüması hakkında 1/843 sayılı kanun 
lâyihaları ve İktisat, Bütçe ve Maliye encümen
leri mazbataları [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen işaret buyursun. Etmiyenler . . . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 26 nci maddesinin fev

kalâde hallerin devamı müddetince tatbik edil
memesine dair kanun 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 tarih ve 3843 sa
yılı Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesi
nin son bendine aşağıdaki (D) fıkrası eklen
miştir : 

D) Nebati mahsullerin ve prinanm tâsir 
veya tasfiyesiyle istihsal olunan yağlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayni kanunun 26 nci maddesi 
hükmü, 3780 sayılı kanunun meriyette kaldığı 
müddetçe tatbik olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 3780 sayılı kanu
nun tatbikma lüzum kalmadığının Hükümetçe 
ilân edildiği malî yılın hitamında meriyetten 
kalkar. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu ka
nunun birinci maddesi mucibince muamele ver
gisi mükellefiyetine giren sınai müesseseler, bi
rinci kânun 1942 sonuna kadar yazı ile istedik
leri takdirde 1942 malî yılından itibaren götürü 
vergiye bağlanırlar. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler , . . Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanu
nun neşri tarihinden evvel ihraç edilmiş veya 
edilmek üzere beyannamesi verilmiş olan mamu-
lâtm vergileri hakkmda Muamele vergisi kanu
nunun 26 nci maddesindeki kayıtlara riayet edil-

11] 22r> sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 
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mek şartiyie mezkûr maddedeki terkin hükmü j 
tatbik olunur. ! 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

EEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Maliye, İktisat, Gümrük ve inhisar
lar vekilleri memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
12. — Orman koruma teşkilât kanununun 3490 

sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Zira
at, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/828) [1] 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif edili
yor. Bu teklifi kabul edenler lütfen işaret bu
yursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar işaret 
buyursun... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Orman koruma teşkilât kanununun 3490 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun 
MADDE 1. — Orman koruma teşkilât kanu

nunun 14 ncü maddesini değiştiren 13 . VII . 
1938 gün ye 3490 sayılı kanunun 1 nci madde
sinin B fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
tir: 

[1] 224 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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B) Talimgahtan ay ir ilip orman koruma kı

talarına dahil oldukları günden itibaren) iskân 
ve ilbastan başka çavuşlara on beş; onbaşılara 
on ve her ere beş lira maaş verilir ve iaşeleri 
kazandan yapılır. Ancak kazandan iaşeleri müm
kün olmıyan erlerin iaşeleri ayda peşinen ve 
maktuan 12 lira tayın bedeli verilmek suretiyle 
temin olunur. 

EEİS — Maddeyi kabul buyuranlar . , . Ka
bul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

EEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Ziraat ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

EEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye ile Bulgaristan arasında, Ankara'da 

27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş
ması ile merbutlarının tasdikma dair kanuna, 
kabul etmek suretiyle (339) zat rey vernıiştir. 
Şu halde kanun (339) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 1942 ta
rihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanuna, kabul 
etmek suretiyle, (343) zat rey vermiştir. Bina
enaleyh kanun (343) reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Çarşamba gimü saat 
15 te toplanılmak üzere inikada nihayet veriyo
rum. 

Kapanma saati: 15,41 
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Türkiye ile Bulgaristan arasında, Ankara'da 27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlag-

masiyle merbutlarının tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân ö r s 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alatag 

Asa adedi . 42 Q 
Rty« iştirak edenler : 339 

Kabul edenler : 33Q 
Reddedenler : o 

Müstenkifler o 
B«y« igtirak etmeyenler 87 

Münkaller 3 

[Kabul edenler] 

Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakır Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
kahrettin Tıritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzını Özalp 
Llficim, Çarıklı 1 
Kısmi Şeremetli 
İsmail. Hakkı Uzunçar-
şılı 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esenda1 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neenıeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
l)v. Talat Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kanıçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri G imi ekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhai 1 k 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sahri Akgöl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğîu 
Şakır Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 

Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. 1. Tali Öngören 
Dr. 'Şükrü Enıcd 
Gl. Kiazun Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaa 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 11 ter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Göl» 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Aituğ 
Şükrü Koçak 
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fâskisihir 
Emin Sazak 
lstamat Ozdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

GaaianUb 
Aiımed Aksu 
Bekir Kaleli' 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Soın-
yürek 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümü^ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Ttusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Memed Tecirli 

İçti 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyü* 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
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ismail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İtmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 
Şer af ettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayruliah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Ktrklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

KM şehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

KocaM 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
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İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Süay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tüm«r 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar Özey 

Maras 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Meni od Erten 
Mardin \ 

Dr. Rıza Levent! 
Edib Ergin 
Ol. Seyfi Düzgö^en 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

MuğUt I 
Hüsnü Kitaboı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney \ 
Yunus Nadi I 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid İTalay 
Halid Mengi 
Naim Ereni 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sı rn Tarcjan 

Rist 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dijemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin KamÛ 

Samsun \ 
Amiral Fahri E n # n 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yöri^ker 
Nasit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Şelmea 
Zühtü Durukan \ 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Teçer 
Damar Arıkoğlu 1 
Gl. Naci Eldenia! 
Sinan Tekelioğlul 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 
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Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim tncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
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Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Korah 
Galib Pekel 
Halit Nazmi Keşmir 
Muammer Dertli 
Resai Erişken 
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Sıtkı Ataae 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Bostepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoglu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü ökttra 
Mitat Yenel 

TJrfa 
Hüseyin Sami 
Razı Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Totgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim E t em Bozkurt 
Mehmet Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya öx#n$i 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 
Memed Cavid Demir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyâr 

Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asan. Us 
Mazhar Müfid Kanım 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 

Benizli 
Yusuf Başkaya 

Biyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuat Ziya Çiyütepe 

Erzincan 
İskender Artun 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 

İstanbul 
Atıf Bayındır 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Reşad Mimaroğlu 

Şehiıııe Yunus (Mazur) 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgi. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akoa 

Konya 
Kâzım Gürel 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 

Hasan Resid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
İrfan Ferid Alpay a 
(İ. D 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 

Rize 
Raif Dinç (Hasta) 

Seyhan 
Ali Münif Yegana 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
(Hasta) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivtu 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öatrak 

— u — 
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Tokad 

Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülküme» 

Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı. Day (Y.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan 

İbrahim Arvas I 
Yozgad 

Celâl Arat 
Zonguldak \ 

Hasan Karabacak! 

mm& 

Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Halipoglu 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Niliat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 343 

Kabul edenler : 343 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 83 

Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
N umarı Aksoy 
Nurullah Esad Sumcr 
Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Di Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tıritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremet-li 
ismail Hakkı Uzuncar 
şılı 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Memduh Şevket Esendal 
Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

B*İU 

Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçü 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntjekin 
Rusuhi Bulayırlıl 
Ziya Gevher Etiji 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı Rüklün 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Canjtekin 
Eyüb Sabri Akgbl 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Kösteklçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 

— lö — 



Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekln 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memîk 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şalıinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili llter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzsr 
GL Pertev üemirlıan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Palim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianicb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 

t : 76 3. î 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 

Gürnüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Memed Tecirli 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beviker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrcm Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmer 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmı Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Fa ki h e Övmen 
Cîalib Bahtiyar GÖker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâetl.in (Kusa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 

. 1942 O : 1 
I Sadettin Epikmen 

Kars 
Cevacl Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrüllah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

I Suat Hayrı Ürgüblü 
I Kırklareli 

Gl. Burhatıettm Denker 
Dr. Fuad Tim ay 
Hamdi Kuleli 
Ziihtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Tzzet Özkan 
Memed S ey f el i 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
SuT)hi Artel 

Konya 
I Ahmed Hamdi Dikmen 

Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Oökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
tzzet Erdal 

I Kâzım Okay 

16 — 

Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Asım Tüm er 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzrm Namı Duru 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
Hasan Mcnemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 



Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırn Tarcan 

RİM9 
AU Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 

t : W 3.8 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali iTörüker 
Is asit Fırat 
Buseni Barkın 
»Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
Gri. Naci Eldeniz 
Sinan Tekeiioğlu 
Şemsa lşcen 
Tevfik Tarman 

Siırd 
Ali Rıza Esen 
Şefik Özdemır 

Sinob 
Cemal Alig 
Cemil Atay, 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naei De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

194â 0 : 1 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç. 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztept 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenelj 
Sami Erkman 

t Gl. Ahmed f azgan 
Hüseyin Saıjıi 
Razi Soyer ; 
Ref et Ülgen 
Şeref Uluğ j 

Vqn 
Münib Boyş 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem PekefL 
Salim Korkiaaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkanjb 

Zonguldak 
Halil Türkken 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf [ Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mehmed Ernin Erişirgil 
Rifat Vardır 
Şinasi Devıfin 
Yusuf Ziyaı özençi 

[Rey* iştirak iimeytnltr] 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay, 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Münir Soykam *? 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 
Memed Cavid Demir 

Bitlis 
Süreyya ürgetvren 

Bolu 
Fethi Okyar 

Çank%r% 
Avni Doğan (I. A.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
İskender Artun 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 

Talât Onay 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 

İstanbul 
Atıf Bayındır 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şenime Yunus (Mazur) 

Şükrü Sarî.coğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Ömer Kün^ay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çonjk 

Kanseri 
Faik Baysal 
Sadettin Sierim 

Kırklareli 
Şevket ö d p 

Ktr^eMr 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
ibrahim Tölon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

— 17 
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Konya 

Kâzım Gürel 
Kütahya 

Hüseyin E. Gürpınar 
Manisa 

Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
îrfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 

Bize 
Raif Dinç (Hasta) 

S$yhan 
Ali Münif Yegena 

Fi i İmi Uran 
SaJâhattin Çam (Hasta) 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Nâzım Poroy 
Trabzon 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 

TJrfa 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 

»m^i 

f. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 221 
Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna iki 

muvakkat madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Bütçe ve[Millî müdafaa encümenleri 

mazbataları (1/825) 

T. C. . • • • • • • 

Başvekâlet 18 . V . 1942 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı: 6/1872 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1455 sayılı Askerî memurlar kaununna iki muvakkat madde ilâvesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam \ 

Esbabı mucibe 

Subay iken Hukuk tahsilini bitirerek 27 . V . 1930 tarih ve 1637 sayılı kanunun neşrinden sonra 
subaylıktan Askerî adli hâkimliğe geçmiş ve 3128 sayılı kanundan hiç bir suretle istifade etmemiş 
ve herhangi bir suretle de hukuk tahsil zammı almamış olan bu nevi askerî adli hâkimlere ;| subay 
iken Akademi ve Yüksek Levazım okulunu ikmal ederek tahsilini yükseltmiş olanlara kıdeıh zam
mı verildiği gibi birer sene nasıp ilerletilmesi yapılmasının uygun olacağı mütalâasiyle işbu İkanun 
lâyihası tanzim edilmiştir. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 15.Yi. 1942 

Mazbata No. 125 
Esas No. 1/825 

Yüksek Reisliğe 

1455 sayılı Askerî memurlar kanununa iki 
muvakkat madde ilâvesi hakkında Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
18 . V . 1942 tarih ve 6/1872 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Encü
menimize tevdi buyurulmakla Millî Müdafaa 
vekâletinin salahiyetli memurları hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Askerî memur sınıfına alınanlara 3128 sa
yılı kanunla tesis edilen haklardan zabit iken 
hukuk tahsili yaparak hâkim sınıfına geçen
lerin istifade edememelerine mukabil hariçten 
adlî müşavir sıfatile alınmış olanların Şûrayi 
Devlete müracaatla aldıkları ilâm üzerine bahsi 
geçen haklardan müstefit oldukları ve bunun 
neticesi olarak kendilerinden daha kıdemli bu
lunan subaylıktan yetişme askerî hâkimleri kı
dem itibarile geride bıraktıkları verilen izahat
tan anlaşılmış olmakla bu sınıf askerî hâkim
lerin emsaline nisbetle mağdur kalmalarına ma
hal vermemek üzere nasıplarınm birer sene 
ilerletilmesine dair olan lâyiha hükmü esas iti
barile kabul edilmiştir. 

Lâyiha başlığında değişiklik yapılmış ve bi
rinci madde, ibare tashihi ve birinci maddenin 
bir istisnasını teşkil eden ikinci madde metni
nin birinci maddeye ilâvesi suretile yeniden 
yazılmıştır. / 

Havalesi veçhile Millî Müdafaa encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kırklareli 
B. Denker 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabet 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Seyhan 
S. Çam 

( Ö. Sayısı : 22İ ) 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 1/827 
Karar No. 39 

17 .VI. 1942 

Yüksek Reisliğe 

1455 sayılı Askerî memurlar kanununa iki 
muvakkat madde ilâvesi hakkında Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 25 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu- ' 
cibesiyle birlikte sunulduğuna dair olup Bütçe 
encümenince müzakere edilerek tanzim olunan 
mazbata ve tadil edilen lâyiha ile Encümeni
mize verilen Başvekâletin 18 mayıs 1942 tarih 
ve 6/1872 sayılı tezkeresi Eneümenimizce Millî 
Müdafaa vekili huzuriyle okundu ve icabı 
görüşüldü. 

3128 sayılı kanunla askerî memurlara ve
rilen dört senelik kıdem zammından bazı as
kerî adli hâkimler kazai yolla istifade ettiği 
halde subay iken hukuk tahsili görüp askerî 
adli hâkimlik sınıfına geçmiş olanlardan bazıları 
istifade edemediği cihetle askerî hâkimler ara
sında hâsıl olan nasıb muvazenesizliğini gider
mek için Hükümetçe teklif olunan lâyihada bun
ların nasıblarmı bir sene ileri almak tensip 
edilmekte ise de Encümenimizde cereyan eden 
müzakerede bir senenin mevcut nisbetsizliği 
gidermiyeceği verilen izahattan anlaşılmış ol
makla yeni müracaatlara ve şikâyetlere mahal 

kalmamak ve bir defaya mahsus olmak Üzere 
nasıblarınm ikişer sene yukarı götürülmesi su
retiyle tashihine Hükümetle mutabık kalınarak 
karar verilmiş ve Bütçe encümenince tadilen 
tanzim kılınan muvakkat madde, Eneümeni
mizce bu değişiklikle kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyenin yüksek tasvibine arzo-
lunmak ve müstaeelen müzakere edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Diyarbakır 

Gl. K. Sevüktekin 
Kâtip 

Vehbi Bilgin 
Çankırı 

- Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Müstenkifim 
Ş. Erdoğan 

istanbul 
Ş. Âli Ögel 
Kayseri 
S. Turgay 
Sayhan 

Siman Tekelioğlu 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Ağn 

Gl. K. Doğan 
Çorum 

E. Sabri Akgty 
Gümüşane 

T. Ziya Zarbun 

Kayseri 
N .Toker 
Muğla 

8. Güney 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgşn 

( & Sayısı : Ö2İ ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1455 sayılı Askerî memurlar ka
nununa iki muvakkat madde ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1. — 1455 sayüı As

kerî memurlar kanununa aşağı
da yazılı iki muvakkat madde 
eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Subay iken Hukuk tahsilini bi
tirerek 1637 sayılı kanuna tev
fikan askerî adli hâkimliğe 
nakledilen ve hâlen orduda mu
vazzaf olarak müstahdem bulu
nan askerî adli hâkimlerin na-
sıplan bir sene ilerletilir. Bu 
nasıp düzeltilmesinden ötürü 
maaş farkı verilmez ve bu ileri-
letimler tekaüt müddetinin he
sabında fiili hizmetten sayıl
maz. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
3128 sayılı kanundan istifade 
edenlere bu kanunun şümulü 
yoktur. 

MADDE 2. ~ Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu ic
raya Millî Müdafaa vekili me
murdur. 25 . IV . 1942 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
E. Mememencioğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Da. V. 
Dr. F. Tuzer 

Ha. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mİ V. Nal V. 
Yücel A. F. Cebesoy 
îk. V. S. î. M. V. 

Sırrı Day Dr.H.Alataş 
G. î. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Eritmen 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin M. ökmen 
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| BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
i GÎŞTİRÎŞİ 
' Askerî memurlar hakkındaki 1455 
I sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
i 

MADDE 1. — 1455 sayılı ka
nuna aşağıda yazılı muvakkat 
madde eklenmiştir: 

Muvakkat madde — Subay 
iken hukuk tahsilini bitirerek 
1637 sayılı kanuna göre Aske
rî adli hâkimliğe geçirilenler
den halen orduda muvazzaf bu
lunanlarının nasıpları iki sene 
ilerletilir. Bu nasıp düzeltilme
sinden ötürü maaş farkı veril
mez ve bu ilerletmeler tekaüt 
müddetinin hesabında fiili hiz
metten sayılmaz. 

3128 sayılı kanundan istifa
de edenlere bu hüküm tatbik 
olunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun neş 
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Müda
faa vekili memurdur. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Askerî memurlar hakkındaki 
1455 sayılı kanuna ek kanun lâ

yihası 
MADDE 1. — 1455 sayılı ka

nuna aşağıda yazılı muvak! t 
madde eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — Su
bay iken hukuk tahsilini biti
rerek 1637 sayılı kanuna göre 
askerî adli hâkimliğe geçirilen
lerden hâlen orduda muvazzaf 
bulunanlarının nasıpları iki se
ne ilerletilir. Bu nasıp düzeltil
mesinden ötürü maaş farkı ve
rilmez. Ve bu ilerletmeler teka
üt müddetinin hesabında fiili 
hizmetten sayılmaz. 

3128 sayılı kanundan istifade 
edenlere bu hüküm tatbik olun
maz. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Mü
dafaa vekili memurdur. 
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S. Sayısı: 222 
Adliye harç tarifesi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/839) 

T.C. 
Başvekâlet 30 . V . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/2100 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2503 sayılı harç tarifesi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye Vekilli

ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mııcibesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr, B, Saydam 

2503 sayılı harç tarifesi kanununun 49 ve 52 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasının mucip sebepleri 

Harç tarifesi kanunu, harçları sarfedilen kazai faaliyetin ehemmiyeti ve suçun cemiyet için ar-
zettiği tehlikenin derecesiyle mütenasip olarak tâyin etmektedir. Bir suçun birden fazla suçlular 
tarafından işlenmesi halinde harcın şerikler arasında paylaştırılmasını istihdaf eden 49 ncu mad
denin bu günkü şekli bu esaslara muhaliftir. Suçfailleri taaddüt ettiği nisbette tahkikat ve muha
kemenin ilgili mercileri daha fazla meşgul edeceği ve müteaddit suçluların toplu bir halde işliye-
cekleri suçların cemiyetin huzur ve emniyeti için daha fazla bir tehlike teşkil edeceği bedihidir. 
Bundan başka bir suç failinin suç ortakları mevcut olması dolayısiyle hakkında terettüp edecek 
harcın ortaklara paylaştırılmak suretiyle indirilmesi gayri mantıkidir. Bu itibarla 49 ncu madde 
tadil edilerek bir harem suç ortakları arasında paylaştırılması yerine her suç ortağından mahkum ol
duğu cezaya göre ayrı ayrı harç alınmasını temin edecek şekle konmuştur. Esasen bu madde |îanu-
nununrazun mehazi olan Alman kanununda tadili derpiş edilen şekilde taknin edilmiştir. Metnin 
tercümesi şudur: 

« Madde 51. — Bir ceza dâvası birden fazla maznunlara taallûk ederse mahkumlardan her bi
rinden mahkûm oldukları ceza nisbetinde ayrı, ayrı harç alınır ». 

Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, ilk tahkikat yapılmamış ve son tahkikatın icrası 
esnasmda delil ikame edilmemiş olursa 50 nci maddede yazılı harçların yarısının alınacağı yazılıdır. 
Filhakika duruşma safhasında yeni dediller toplanınca mahkemenin sarfettiği bu fazla mesaiye gö
re harem tam alınması doğru bir esastır. Fakat müddeiumuminin hazırlık tahkikatında toplamayı 
ihmal ettiği delillerin muhakeme arasmda kendisinin talebiyle veya mahkemece resen görülecek lü
zum üzerine toplanması halinde de suçludan nısıfharç yerine tam harç almması adalet icaplarına 
uygun görülmemektedir. Müddeiumuminin hazırlık tahkikatım noksan bırakması yüzünden suçlu 
aleyhine böyle haksız bir netice husulünü önlemek için 52 nci maddenin birinci fıkrası yalnız 
suçlu tarafından yeni delil ikamesi hâlinde harcıntam olarak alınmasını temin edecek şekilde kaleme 
alınmıştır. Bundan başka birden fazla suçlulara taallûk eden dâvalarda, münhasıran yeni;delil 
ikame eden suçlulardan tam harç alınacağı ayrıca bir fıkra halinde ilâve edilmek suretiyle maddenin 
noksanı ikmal edilmiştir. 



52 nci maddenin ikinci fıkrasında usulün 205 nci maddesinde yazılı hallerde de nısıf harç alına
cağı yazılıdır. Ceza muhakemeleri usulü kanununun sulh mahkemelerinde iddianameye ve son 
tahkikatın açılması kararma lüzum kalmaksızın doğrudan doğruya duruşma yapılabilecek halleri tes-
bit eden 205 nci maddesi sonradan çıkan 3006 sayılı kanunla kaldırılarak sulh mahkemelerinde de 
dâvaların iddianame ile açılması esası kabul edildiği cihetle Harç tarifesi kanununun 52 nci mad
desinin ikinci fıkrasiyle bu maddeye yapılan atfm artık yeri kalmamış olduğundan bu fıkra tama
men kaldırılmış ve yerine kabahatlere taallûk eden hükümlerden mutlak surette nısıf harç alınacağı 
hakkında müstakil bir hüküm konmuştur. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 8 . VI . 1942 

Esas No. 1/839 
Karar No. 64 

Yüksek Reisliğe 

2503 sayılı Harç tarifesi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye 
vekâletince hazırlanarak Tcra Vekilleri Heyeti
nin 23 . V . 1942 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
Encümenimize havale ve tevdi Duyurulması 
üzerine ihtiva etmekte olduğu hükümler Adliye 
vekâletinin salahiyetli memuru huzuriyle tetkik 
ve mütalâa olundu. 

Hükümet mucip sebeplerinde izah ve tafsil 
olunduğu veçhile lâyiha 2503 sayılı kanunun 2 
maddesinin harç istifasında takip olunan esas
lara uygun bir şekilde değiştirilmesini istihdaf 
eylemektedir. Filvaki harçların sarfedilen ka-
zai faaliyetin ehemmiyeti ve suçun takip ve 
tahkikinin mucip olduğu külfetle mütenasip 
bir şekilde tesbit edilmiş olduğu gözönünde tu
tulacak olursa 49 ncu maddenin bugün mer'i 
olan şeklinde olduğu gibi harcın suç ortakları 
arasında paylaştırılmasmdan ise her suç orta
ğından mahkûm olduğu cezaya göre ayrı ayrı 
harç alınmasındaki isabet kendiliğinden tezahür 
eder. 52 nci maddedeki değişikliğe gelince: 

Müddeiumuminin hazırlık tahkikatında topla
mayı ihmal ettiği delillerin muhakeme sırasında 
kendisinin talebiyle veya mahkemece resen gö
rülecek lüzum üzerine toplanması halinde suç
luya mücerret bu sebeple yeni bir harç tediyesi 
külfetinin tahmili adalet icaplarına uygun gö
rülmemiş 52 nci maddenin ikinci fıkrasında ya
pılan değişikliğin 3006 sayılı kanunun zaruri 
bir neticesi bulunduğu müşahede edilerek lâyi
hanın aynen kabulüne reylerin ittifakiyle karar 
verilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi N. M. M. Kâtip 
Zonguldak Zonguldak Konya 

Şinasi Devrin Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Kastamonu 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Abidin Binkaya 
Kayseri Kocaeli Manisa 
U. özsoy Salâh Yargı A. Tümer 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 132 
Esas No. İ/839 

17. VI. ifa: 

Yüksek Reisliğe 

2503 sayılı Harç tarifesi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 30 mayıs 1942 
tarih ve 6/2100 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Adliye vekâleti Ceza işleri umum mü
dürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Lâyiha esbabı mucibesinde ve Adliye encü
meni mazbatasında tafsilen izah olunduğu veç
hile Adliye Harç tarifesi kanununun 49 ve 52 
nci maddelerinin suçun takip ve tahkikinin 
icabettirdiği külfetle ve Adliyenin gösterdiği 
kazai faaliyetle mütenasip harç nisbetlerini ih
tiva edecek şekilde tadili Encümenimizce de 
yerinde görülmüş ve başlık ile iki ve üçüncü mad
delerin tertip şekilleri değiştirilmek suretiyle 
lâyiha aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak | üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. i 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M.F. Altay 

İsparta 
B. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Mardin 

B. Erten 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Kâtip 
Istanb(ul 
F. Öyıfien 

Diyarbakır 
Rüştü \Bekit 
Gümüteane 

D. Sakarya 
Kırklareli 

B. Dentyer 
Mug 

Ş. Atanian 
Seyhan 
8. Çkm 

Yozga|d 
A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2503 sayılı harç tarifesi kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2503 sayılı Harç tarifesi ka
nununun 49 ve 52 nci maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirumiştir: 

Madde 49. — Bir ceza dâvası birden fazla 
suçlulara taallûk ediyorsa her bir suçludan mah
kûm olduğu cezanın miktarına göre ayrı ayrı 
harç alınır. 

Madde 52. — İlk tahkikat yapılmamış ve son 
tahkikatın icrası esnasında suçlu tarafından 
yeni delil ikame edilmemiş bulunursa 50 nci 
maddede yazılı harçların yansı alınır. 

Bir dâvada suçlular taaddüt ettiği takdirde 
bunların yalnız yeni delil İkame edenlerinden 
tam harç alınır. 

Kabahate taallûk eden dâvalardan da mut
lak surette nısıf harç alınır. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına başve
kil, Adliye, Millî Müdafaa, Maliye ve Dahiliye 
vekilleri memurdur. 

23 . V . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Dr 

S. 
Dr. 

Da. 
A. F. 
Mf. V 

Yücel 
1. M. 

V. 
Tuzer 

V. 
II. Alataş 

Mü. 
F. Et 

A 

R. 
V. 

ıgin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebesoy 
G. 1. V. 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Sırrı D ay 
Zr. V. 

Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. öfanen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞiŞTİRİŞÎ 

Adliye Harç tarifesi kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. 
aynen. 

— Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil, Adliye, Millî Müdafaa, Maliye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

»»OM4 
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S- Sayısı: 223 
Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli veril

mesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/823) 

T. G. 
Başvekâlet 11. V. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1793 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 

Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 25. I V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. 8aydam\ 

Esbabı mucibe 

Atlı tahsildarlara 2996 sayılı Maliye Teşkilât kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası muci
bince ayda ücretlerine ilâveten on lira hayvan yem bedeli verilegelmekte ise de fevkalâde şarjlar, 
hayvan yiyecek maddelerinin fiyatları üzerinde de tesirini göstermiş bulunduğundan ve bu; se
beple ayda on lira ile hayvan beslemek mümkün olamıyacağından bu bedelin mahallî şartlara £öre 
âzami 15 liraya kadar çıkarılabilmesi için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Bu münasebetle atlı tahsildarların hayvanları ne kadar müddet içinde tedarik edecekler^ ve 
verilen hayvan yem bedellerinin ne gibi ahvalde kesileceği hususlarının da hükme bağlanması fajdeli 
bulunmuştur. 

Hayvanları ölüp de vazife icabı diğer birini tedarik etmek mecburiyetinde kalan tahsildarların 
malî vaziyetleri kendi paralariyle derhal bir hayvan tedarikini imkânsız kılmakta olduğundan) Zi
raat memurlariyle Sıhhat memurlarına yapıldığı gibi ücretlerinden müsavi taksitlerle kesilmek par
tiyle hayvanı ölenlere (60) lira avans verilmesi ve şu suretle hem tahsildarların malî vaziyetlerinin 
bozulmaması, hem de bu yüzden tahsilatın geri kalmaması temin olunmak istenmiş ve bağlı) lâ
yiha bu maksatla tanzim ve takdim edilmiştir. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni ' 16 . VI . 1942 

Esas No. 1/823 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem be
deli verilmesi hakkında Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 25 . IV . 
1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatası ve Baş vekilliğin bu husustaki G/1793 
numaralı ve 11 . V . 1942 tarihli tezkeresi, ha
vale edilmiş olduğu Encümenimizde, Maliye 
vekilliği mümessili hazır bulunduğu halde, tet
kik ve müzakere olundu. 

Maliye teşkilât kanunu mucibince atlı tah
sildarlara aylık ücretlerine ilâve olarak veril
mekte bulunan on lira yem bedelinin zamanın 
şartları ileasiyle âzami on beş liraya çıkarılabil
mesi için Maliye vekiline mezuniyet verilmesi 
ve bu vesile ile de zikrolunan tahsildarların 
yem bedelinin hangi hallerde kesileceği husus
larının hükme bağlanması ve hayvanı ölenlere 
yeniden hayvan alabilmek için aylıklarından 
taksitle ödenmek üzere avans verilmesi mak
sat! ariyl e hazırlanmış olduğu anlaşılan lâyiha 
esas itibariyle muvafık görülmüştür. 

Lâyiha maddelerinin müzakeresinde Encü
menimiz, hayvanı, ölüp de bir diğerini tedarik 
etmek mecburiyetinde bulunan atlı tahsildarlara 
verilmesi teklif olunan 60 liranın, Hükümetçe 
hayvan sağlık memurları için teklif ve Encüme-

nimizce kabul edilmiş olduğu üzere, 75 liraya 
çıkarılmasını - içinde bulunduğumuz fevkalâde 
zamanlardaki hayvan (At veya katır) alım fi
yatlarına daha yakın addettiği cihetle - işin ica
bına uygun bularak ve bu avansın - gerek hay
van sağlık memurları ve gerek seyyar küçük 
sıhhat memurlarından yeni tâyin olunanlar hak
kında tatbik edilen usul veçhile - yeni tâyin 
olunan atlı tahsildarlara teşmilinde fayda mü
lâhaza ederek ikinci maddeyi buna göre yedinci 
maddeyi de kanunun neşri tarihinden itibaren 
mer'i olacağı suretinde tadil, diğer maddeleri 
ise aynen kabul etmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
ricasiyle Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
İstanbul Malatya Tokad 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar Cemal Kovalı 
Aydm Bursa Gazianteb 

A. Menderes Dr. G. Kahraman A. Aksu 
izmir Kayseri Kırklareli 

K. Dursun Ömer Taşcıoğlu Hamdi Kuleli 
Kırşehir Kırşehir Manisa 
/ . Özkan M. Seyfeli F. Kurdoğlu 

Zonguldak 
T. Ziya özençi 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 131 

Esas No. 1/823 

17 .VI . 1942 

Yüksek Eeisliğe 

Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli 
verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve Başvekâletin 11 . V . 1942 tarih ve 6/1793 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize tevdi buyurulmakla Ma
liye encümeni mazbatasiyle birlikte ve Maliye 
vekili Fuad Ağralı hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu: 

2996 sayılı kanunun 23 ncü maddesi mucibin
ce Maliye atlı tahsildarlarına her ay verilmekte 
olan 10 lira hayvan yem bedelinin, yem fiatla-
nndaM yükseliş dolayısiyle kâfi gelmediği ve 
atı ölen tahsildarların yenisini almakta güçülük 
çektikleri, lâyiha ile yem bedelinin âzami had-
dinin on beş liraya çıkarılması ve hayvanı ölen 
tahsildarlara yeni bir hayvan alabilmeleri için 
(60) lira avans verilmesi maksatlarının istihdaf 
olunduğu anlaşılmış ve lâyiha Encümenim izce 
de kabule şayan görülmüştür. 

Bundan sonra maddelerin müzakeresine geçil
miş ve Maliye encümeninin de kabul ettiği veçhile 
Hükümet teklifinin 1, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri 
aynen 7 ve 8 nci maddeleri usule uygun kelime 
tashihleriyle kabul olunmuştur. 

Hayvan mubayaa avansının seyyar küçük sıh
hat memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkındaki 4192 sayılı kanuna uygun şekilde 60 
lira olarak tesbiti Encümenimizce de muvafık gö
rülmüş olduğundan Maliye encümeninin 2 nci 

maddesi yerine Hükümet teklifinin ikinci hıadde-
desi maksada kâfi bulunmuş, ancak bu madde
nin müzakeresi sırasında veteriner bulunmıyan 
yerlerde hayvan bölümünün tevsikmda bir ko
laylık gösterilmesi yolunda Maliye vekâletnce 
verilen izahat üzerine son hüküm fıkrası; değiş
tirilmiş ve veteriner bulunan yerlerde •« [usulen 
ve resmî surette tevsik » den maksat veteriner 
raporu olacağı ve bu yazılışın tatbikatta [kolay
lık temini gayesine matuf bulunduğu iiahtan 
müstağni görülmüştür. 

Lâyiha umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 
Elâzığ 

M. E. Altay 
İsparta 

R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Vatman 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M. 
Muğla 

H. Kitapçı 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Mardin 
R. Erten 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Kâjtip 
istanbul 

F. Öymen 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kırklareli 

B. Denfeer 
Muş 

Ş. Ataman 
Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maliye atlı tahsildarlarına hay
van yem bedeli verilmesi hak

kında itamın lâyihası 

MADDE 1. — Maliye atlı 
tahsildarlarından yeni tâyin edi
lecekler, tâyinlerinden; halen 
müstahdem olanlar bu kanu
nun neşrinden ve hayvanı 
ölenler de ölüm tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında 
birer zatî hayvan ( At 
veya ktır) tedarikine mecbur
durlar. Zaruret halinde bu 
müddet Maliye vekâletince uza
tılabilir. Vaktinde hayvan te
darik etmiyenler müstafi sa
yılırlar. 

MADDE 2, — Hayvanı ölüp
te bir diğerini tedarik etmek 
mecburiyetinde bulunan Maliye 
atlı tahsildarlarına bir sene zar
fında ücretlerinden müsavi tak
sitlerle kesilmek şartiyle (60) 
lira avans verilebilir. Hayvanı 
ölenler keyfiyeti resmî surette 
veteriner raporiyle tevsik et
meğe mecburdurlar. 

MADDE 3. — Birinci madde 
mucibince hayvan tedarik eden 
Maliye atlr tahsildarlarına üc
retlerine ilâveten ayda âza
mi 15 lirayı geçmemek üzere 
mahllî şartlara göre Maliye ve
kâletince tesbit edilecek mik
tarda hayvan yem bedeli verilir. 
Bu bedel borç için haczedile
mez. 

MADDE 4. — Mezun bulu
nan atlı tahsildarlara mezuni
yetlerinin üç ayından ve hay
vanı hasta olanlara (Hastalık 
tarihinden itibaren) bir aydan 
fazlası için ve hayvanı ölenlere 
de yenisini tedarik edinceye 
kadar hayvan yem bedeli veril
mez, 

MALÎYE ENCÜMENİNİN Do 
ĞlŞTİRİŞl 

Maliye atlı tahsildarlarına hay
van yem bedeli verilmesi hak

kında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Hükümetin 

birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Yeni tâyin olu
nan ve hayvanı ölüp de bir di
ğerini tedarik etmek mecburi
yetinde bulunan Maliye atJı 
tahsildarlarına bir sene zarfın
da ibretlerinden müsavi taksit
lerle kesilmek şartiyle 75 liraya 
kadar a^ans verilebilir. Hayva
nı ölenler keyfiyeti resmî su
rette veteriner raporiyle tevsik 
etmeğe n t turdurlar. 

MADDE 3. —- Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen 

LÜTOE ENCÜMENÎNÎN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Maliye allı tahsildarlarına hay
van yem bedeli verilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Yeni tâyin olu
nan veya hayvanı ölüpte bir 
diğerini tedarik etmek mecbu
riyetinde bulunan Maliye atlı 
tahsildarlarına bir sene zarfın
da ücretlerinden müsavi taksit
lerle kesilmek şartiyle 60 lira 
avans verilebilir. Hayvanı ölen
ler keyfiyeti usulen ve resmî 
surette tevsik etmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen. 
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MADDE 5. — Hayvan yem 
bedeli, hayvanın tedarik edildi
ği tarihi takibeden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun 
hayvanm ölmesi veya elden ç> 
karılması halinde de yukarüd 
fıkra hükmü tatbik olunur. Üç 
aydan fazla mezuniyet veya 
hayvanm hastalığı dolayısiyle 
4 ncü madde mucibince kesilen 
hayvan yem bedeli mezuniyetin 
hitamı ile vazifeye başlandığı 
veya hayvanm hastalığının geç
tiği tarihi takibeden ay başın
dan itibaren ödenir. 

MADDE 6. — Maliye vekâle
ti Teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2996 sayılı kanunun 23 ncü 
maddesinin son fıkrasındaki 
(Atlı tahsildarlara ücretlerine 
ilâveten ayda on lira yem be
deli verilir) hükmü kaldırılmış
tır. 

MADDE 7. — Bu kanun 
1. VI. 1942 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
icrasına Maliye vekili memur
dur. 

26. IV. 1942 

Bş.V. Ad.V. 
Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mî. V. 
Tüc$l 
îk. V. 

Strn Day 
G. t V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

F. Engin 

Da. V. 
Dr. A. F. Tuzer 

Ma.V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
M. ökmen 

Mal. E. 

MADDE 5- — Hükümetin 5 
ncı maddesi aynen 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncü maddesi aynen 

MADDE 7. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen. 

B. fi. 

MADDE 5. — Hükümetin 
beşinci maddesi aynen. 

MADDE 6. — Hükümetin 
altıncı maddesi aynen. 

MADDE 7. —- Bu kanun 
1. VI. 1942 tarihinden itibaren 
mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve
kili memurdur. 

»•-<< -<"• 
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S. Sayısı: 22^ 
Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında 1/723 ve Muamele vergisi 
kanununun 26 ncı maddesinin kaldırılması hakkında 

1/843 sayılı kanun lâyihaları ve İktisat, Bütçe ve 
Maliye encümenleri mazbataları 

Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesine bir î)kra eklenmesi hakkında kaaun Jâyibiasi ve 
iktisat encümeni mazbatası (1/723) 

r . <;;. 
Başvekâlet 11 . XII . 1941 \ 

Kararlar dairesi müdürlüğü I 
Sayı: 6/5435 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3843 numaralı ve 28 . V . 1940 tarihli Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesiine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 .1X11 . 
1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil V.j 
Ş. Saracoğhıl 

Mucip sebepler 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 3828 numaralı kanjuna ek 
4040 numaralı ve 29 . V . 1941 tarihli kanunun 6 nci maddesiyle, zeytin, haşhaş, susam, pamjuk çe
kirdeği, çitlenbik, ayçiçeği, keten tohumu ve saire gibi nebati maddeleri veya prinayı tasir ve^a tas
fiye suretiyle istihsal olunan yağların muamele vergisi muafiyeti kaldırılmış ve bu yağlarjm tes
limi, muamele vergisine tabi tutulmuştur. 

Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesi mucibince, münhasıran bir müşteri hesabınla ima
lât yapmıyan, istihdam ettiği işçi sayısı, müessese sahibiyle birlikte beşi geçmiyen ve muharrik 
kuvvet kullananlarda, muharrik kuvveti de iki beygiri tecavüz etmiyen sınai müesseseler,, mua
mele vergisinden muaf tutulmuş olduğundan, nebati maddeleri tasir veya tasfiye ederek ^ağ is
tihsal eden sınai müesseselerden bu şartları haiz olanlar, vergiden muaf bulunmakta jdevam 
etmişlerdir. [ 

4040 numaralı kanunun meriyet mevkiine girmesinden sonra, memleketimizin nebati y^,ğ is
tihsal mıntakalarmı teşkil eden Balıkesir, Gazianteb, İzmir, Bursa, Muğla gibi vilâyetlerde kâin 
tasir ve tasfiye fabrikaları sahipleri tarafından vâki müracatlarda, Muamele vergisi kanutnunun 
12 nci maddesi mucibince küçük sanat muafiyetinden istifade eden küçük tasirhanelerin aotedleri-
nin çokluğundan ve yeniden yeniye açılmağa da başladığından vergiden muaf bulurdan bu 
müesseselerin rekabeti karşısında, fabrikalarının çalışması imkânsız hale geldiği ileri sürülerek 
bu vaziyete bir çare bulunması istenilmiştir. 

Memleketimizin belli başlı yağ istihsal mıntakalannda bulunan vilâyetlerden almanj malû
mata göre, küçük sanat muafiyetinden istifade eden tasirhanelerin adedlerinio iki binil aştığı 



ve Duralarda istihsal olunan yağların da umumî istihsalin, vasati olarak % 50 sine baliğ olduğu 
anlaşılmıştır. 

Memleketimizde nebatî yağ istihsalinin bir hususiyeti vardırki, o da, yağ istihsalinde kulla
nılan nebatî mahsullerden mühim bir kısmının müstahsil tarafından, doğrudan doğruya, tasir 
ettirildikten sonra satılmasıdır. Muharrik kuv v e t i iki beygiri ve işçi sayısı müessese sahibiyle 
birlikte beşi geçen tasirhanelerin muamele vergisine tabi tutulması ve bundan aşağı hadlerde bu
lunan tasirhanelerin muafiyetten istifade etmesi dolayısiyle, müstahsillerden büyük bir kısmı, 
vergiden muaf, küçük tasirhaneleri tercih ederek mahsullerini bu mahallere sevketmeğe başlamış
lardır. 

Önüne geçilmediği takdirde, bu vaziyet yağ sanayiımizde fena neticeler doğuracaktır. Filhakika 
bu yüzden, muamele vergisine tabi tasir ve tasf i y e fabrikalarının iş hacmi daralacak, muamele 
yergisi ödeyen yağlar, muaf yağlara nisbetle eu a z % 10 nisbetinde pahalılasacak ve piyasada bu 
yağların fiyatı esas olacağına göre, vergiden muaf yağhanelerde mahsullerini tasir ettirenlere, mu
tat kâr fevkinde açıktan bir menfaat temin edil m i ş olacak ve bu da yeniden yeniye küçük yağ
hanelerin açılmasını teşvik edecektir. 

Bundan başka vergiden muaf yağhaneler g a y e t l e basit ve iptidai bir tesisatla çalışmakta ol
duklarından, buralarda tasir okunan mahsulâttan t a m randıman alınmadığından, memleketin ser
vetinden mühim bir kısmı da heder olacaktır. 

Bu halin devamı, fabrikaları islemiyecek bir. hale getirebilir. Bu itibarla nebatî yağ istihsa-
lâtının hususiyeti nazara alınarak, muamele ver C i n d e k i küçük sanat muafiyetinin bu imalâta 
tatbiki mahzurlu bulunmuş ve muharrik kuvveti v e işçi s a y ı s ı n e olursa olsun, nebatî yağ tasir 
edenlerin bilâ istisna muamele vergisine tabi tutulması zaruri görülmüştür. Bu ufak yağhanele
rin defter tutmak ve beyanname vermek gibi fo r m a i i t e l e r i ifaya, teşekkülleri müsait değilse de 
bunların götürü vergiye bağlanmaları mümkün olduğundan, bu cihetten bir zorluk çıkması varit 
bulunmamaktadır. 

3843 numaralı muamele vergisi kanununun 12 n c i maddesinin son bendinde, muharrik kuvveti 
iki beygiri ve işçi sayısı beşi geçmese dahi, bazı mamulâtı vücude getiren sınai müesseseler, ima
lâtının hususiyeti ve az miktarda muharrik kuvv e t ve işçi ile ehemmiyetli derecede istihsalâtta 
bulunmaları itibariyle, küçük sanat muafiyeti ha r i c i n de birakılmış olduklarından, aynı vaziyette 
bulunan küçük tamirhanelerin de, bu suretle bilâ istisna muafiyet haricine çıkarılarak vergiye 
tabi tutulması maksadiyle işbu kanun lâyihası h a z ı r l a nmışt ı r . 

Lâyihanın birinci maddesiyle, muharrik kuvVet ve işçi sayısı bakımından, muamele vergisi 
kanununun 12 nci maddesinde zikrolunan muafiyet hadleri dahilinde kaldığı halde, küçük sanat 
muafiyetinden istifade ettirilmemiş olan imalât arasına nebati mahsullerin veya prinanın tasir 
veya tasfiyesiyle istihsal olunan yağların da ilâvesi için 12 nci maddenin son bendine bir «D» 
fıkrası eklenmiştir. 

Nebati mahsullerle prinadan çıkarılan yağların muamele vergisi muafiyeti, 4040 numaralı 
kanunla kaldırılmış olup bu kanunun 40 nci maddesindeki sarahat veçhile, 3780. numaralı kanu
nun tatbikına lüzum kalmadığının Hükümetçe ilân edildiği malî yılın hitamında meriyetten kal
kacağından lâyihanın ikinci maddesiyle» aynı hüküm işbu lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Muharrik kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı beşi geçmeyen tasirhanelerin beyanname vermek 
ve defter tutmak gibi formaliteleri ifa edemiyecekleri tabii ise de, muamele vergisi kanununun 
27 nci maddesiyle muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayısı onu geçmeyen sınai müesseseler 
istedikleri takdirde götürü usulde vergi vermek hakkını haiz bulunduklarından bunların da ay
nı usulden istifade etmeği istemek ve beyanname ve defter formalitelerine tabi olmamak kendi 
ihtiyarları dahilindedir. Ancak muamele vergisi kanununun 27 nci maddesi hükmüne göre, götürü 
usul, takvim yılı sonuna kadar yazı ile istenilmek şartiyle takip eden malî yıldan itibaren tatbik 
olunabileceğinden 1941 malî yılı için .defter tutmaları ve beyanname vermeleri zarureti vardır. 
Bu müesseselerin 1941 malî yılında dahi götürü vergiye bağlanmalarını temin etmek üzere lâyi
haya bir de muvakkat madde ilâve olunmuştur. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/723 
Karar No. 36 

6 .VI . 194$ 

Yüksek Reisliğe 

3843 numaralı ve 28 . V . 1940 tarihli Mua
mele vergisi kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 3.XII.1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Encümenimize havale ve tevdi bu-
yurulması üzerine Maliye vekâletinden Varidat 
umum müdürünün huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu: 

Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesi 
' mucibince münhasıran bir müşteri hesabına ima

lât yapmıyan, istihdam ettiği işçi sayısı, mües
sese sahibi ile birlikte beşi geçmiyen ve muharrik 
kuvvet kullananlar da, muharrik kuvveti iki bey
giri tecavüz etmiyen sınai müesseseler, muamele 
vergisinden muaf tutulmuş olduğundan, nebati 
maddeleri tasir veya tasfiye ederek yağ istihsal 
eden sinai müesseselerden bu şartları haiz olan
lar, vergiden muaf tutulmaktadırlar. 

4040 numaralı kanunun meriyet mevkiine 
girmesinden sonra, memleketimizin nebati yağ is
tihsal mıntakalarmda mevcut tâsir ve tasfiye 
fabrikaları sahipleri tarafından vâki müracaat
larda, muamele vergisi kanununun 12 nci madde
si mucibince küçük sanat muafiyetinden istifade 
eden küçük tâsirhanelerin adetlerinin çokluğun
dan ve yeniden yeniye açılmağa da başladığından 
vergiden muaf bulunan bu müesseselerin rakabe-
ti karşısında, fabrikalarının çalışması imkânsız 
hale geldiği ileri sürülerek bu vaziyete bir çare 
bulunması istenilmektedir. 

Filhakika memleketimizin belli başlı yağ is
tihsal mıntakalarmda bulunan vilâyetlerden alı
nan malûmata göre, küçük sanat muafiyetinden 
istifade eden tâsirhanelerin adetlerinin iki bini 
aştığı ve buralarda istihsal olunan yağların da 
umumî istihsalin vasati olarak % 50 sine baliğ 
olduğu, Hükümetin mucip sebepler lâyihasından 

ve Varidat umum müdürünün şifahi izahlarından 
anlaşılmıştır. 

Vaziyeti uzun uzadrya tetkik eden Encüme

nimiz, serdedilen esbabı mucibeyi vâritj gö
rerek bu muafiyetin devamını esas itibariyle 
muvafık bulmamakla beraber şimdiye k|adar 
muafiyete tabi tutulan bu küçük tasirhanejerin 
% 12, 5 nisbetinde bir vergi mükellefiyetine [tabi 
tutulmalarını da madelete aykırı bulmuştujr. 

Filhakika bu küçük tâsirhanelerin yaptığı 
iş hasılası mükemmel tesisatla çalışan fabri
kalara nazaran kemiyet ve nefaset itibariyle 
daha dun kıymettedir. Çünkü; küçük tasirhjane-
ler ekseriya el mengeneleriyle, yahut beygirle 
dönen değirmen taşlariyle iş görmekte k>lup 
bunların tasir kudretleri de makinalara nazaran 
yüzde beş ile on arasında bir noksan rand|man 
vermektedir. Halbuki fabrikalar, birincij tâ-
sirden sonra kalan posaları dahi tekrar tasir 
etmek suretiyle bunlardan âzami istifade j ede
bilmektedirler. Bundan başka bu küçük tâsir
hanelerin ekserisi istihsal merkezlerine jazak 
yerlerde olduğundan buralarda tasir ecjilen 
yağların istihlâk pazarlarına şevki de ayrıca 
nakil masrafını ve külfeti mucip olacağııkdan 
şimdiye kadar muafiyete tabi tutulmuş plan 
küçük tasirhanelerden alınacak muamele vergi
sinin % 50 bir tenzilâta tabi tutulması hakka
niyete muvafık bulunmuş ve birinci maddje bu 
şekilde tashih ve tadil edilmiştir. 

İkinci maddenin ikinci fıkrası bu kanun [fev
kalâde zamana münhasır olduğuna göre Hükü
metin muvafakatiyle maddeden çıkarılmıştır. 

Muvakkat madde : Kanun bu yıl içinde | tat-
bika geçeceğine göre maddedeki 1941 tarihi j Hü
kümetin teklifiyle 1942 olarak tashih edilmijş ve 
bundan başka götürü vergiye bağlanacak tasir
hanelerden bazıları kanunun neşri sırasmd^ ka
palı bulunacağından bunların maktuiyete (bağ
lanmak için yapacakları müracaatın faaliyete 
geçtikleri tarihten itibaren bir ay içinde! ol
ması hususu Eneümenimizce işin icabına «jlaha 
uygun görülmüş ve maddeye bu maksadı tjemi-
nen (Kapalı bulunanlar faaliyete geçtikleri ta-
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rihten itibaren) hükmü eklenmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs. Bu M. M. Kâtip 

Giresun içel Bilecik 
1. Sabuncu Dr. M. Berker K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Berç Türker İzzet Akosman M. Eriş 

Denizli 
T ahir Berkay 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

izmir 
Benal Anman 

Erzincan 
S. Başotaç 

İstanbul 
A. Daver 
Kars 

K. Arıklt 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Eskişehir 
Emin Sazak 

istanbul 
A. II. Denizmen 

Kastamonu 
M. C. Bayar 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
3843 numaralı ve 28 . V . 1940 tarihli muamele 
vergisi kanununun 12 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3843 numaralı ve 28 . V . 1940 

tarihli muamele vergisi kanununun 12 nci mad
desinin son bendine aşağıdaki «D» fıkrası eklen
miştir: 

D) Nebati mahsullerin veya prinanın tâsir 
veya tasfiyesiyle istihsal olunan yağlar; 

MADDE 2. — Bu kanun 3780 numaralı ka
nunun tatbikina lüzum kalmadığının Hükümetçe 
ilân edildiği malî yılın hitamında meriyetten 
kalkar. Şu kadar ki bu kanunun mer'i bulun
duğu zamanda muamele vergisine tabi olan mü
kellefler hakkmda 3843 numaralı muamele ver
gisi kanununun 38 nci maddesi hükmü câri olur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun bi
rinci maddesi mucibince muamele vergisine tabi 
tutulan smai müesseseler, kanunun neşri tari
hinden itibaren bir ay içinde yazı ile istedikleri 
takdirde 1941 malı yılından itibaren götürü ver
giye bağlanırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Maliye, İktisat ve Gümrük ve İn
hisarlar vekilleri memurdur. 3 . XII . 1941 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu II. M enemencioğlu A. R. Artunkal 

Da.V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. ' Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F- Cebesoy Sırrı D ay 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M- ökmen 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN D E Ğ Î Ş T I R I Ş I 
3843 numaralı ve 28 . V . 1940 tarihli muamele 
vergisi kanununun 12 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3843 numaralı ve 28 . V . 1940 

tarihli Muamele vergisi kanununun 12 nci mad
desinin son bendine aşağıdaki «D» fıkrası ek
lenmiştir : 

«D» Nebati mahsullerin veya prinanın tâsir 
ve tasfiyesiyle istihsal olunan yağlar, (yalnız 
bu yağlardan muamele vergisi asıl verginin yüz
de 50 si nisbetinde alınır.) 

MADDE 2. — Bu kanun 3780 numaralı ka
nunun tatbikma lüzum kalmadığının Hükümet
çe ilân edildiği malî yıl hitamında meriyetten 
kalkar. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun bi
rinci maddesi mucibince muamele vergisine tabi 
tutulan smai müesseseler, kanunun neşri tari
hinden, kapalı bulunanlar faaliyete geçtikleri 
tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile istedikleri 
takdirde 1942 malî yılından itibaren götürü ver
giye bağlanırlar. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 
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Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesinin kaldırılması hakkında kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 5 . VI . 19^2 
Sayı : 6/2İ58 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3443 sayılı Muamele vergisi kanununun 26 neı maddesinin kaldırılması hakkında Maliye vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 4 . V I . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip eesepler lâyihası 

3843 numaralı muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesiyle mevzu olan muafiyet hükmü 
mamulâtmı kısmen veya tamamen memleket haricine çıkaran müesseselerin bir takım k4yıt ve 
şartlar altında vergi muafiyetinden istifade ettirilmesini mutazammm bulunmaktadır. 

Mülga 1860 ve 2430 numaralı kanunlarla da tatbik edilmiş olan bu muafiyet hükmiyi^ yerli 
mamulâtm ihracını teşvik ve himaye etmek gayesi istihdaf edilmiştir. I 

Ancak içinde bulunduğumuz fevkalâde vaziyetlerin memleketimiz iktisadi şartları üzjerinde 
yapmakta olduğu tesirler karşısında muamele vergisiyle mükellef olan sınai müesseseler umumi
yetle mamulâtmı ihraç edememek vaziyetinde kalmakta ve bu itibarla mevzu olan bu muafiyet 
hükmünden lülen bir istifade temin edememektedirler. 

Diğer taraftan 4040 numaralı kanunla ihracat üzerine % 3 nisbetinde bir vergi vazedilmiş ve 
bu vergi 4226 numaralı kanunla % 10 nisbetine çıkarılmıştır. I 

Bir taraftan ihracat üzerine bir vergi vazedilirken diğer bir kanunla ihracatın vergi Muafi
yetinden istifade ettirilmesi bu günkü fevkalâde şartların icaplarına da uygun düşmiyeceği aşi
kârdır. i 

Bununla beraber 4226 numaralı kanunun 11 nci maddesinin B fıkrasiyle îcra Vekilleri [Heye
tine lüzum görülen malların vergi nisbetini indirmeğe salâhiyet verilmiş olduğundan herhangi bir 
mülâhaza ile bir kısım mamulâtm ihracını teşvik ve himaye için bu fıkra hükmünden istifade 
edilmesi de imkân dahilinde bulunmaktadır. 

Bu mülâhaza ve mütalâalara müsteniden hali hazır vaziyet dolayısiyle bir tatbik kabiliyeti 
kalmamış ve himaye ve teşvik edici olmak mahiyetini de kaybetmiş bulunan 26 nci madde hük
münün fevkalâde şartların devamı müddetiyle mukayyet olmak üzere kaldırılması gerekli görül
müş ve bu hususta bir kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesiyle 3843 numaralı muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesinin 
kaldırıldığı tasrih edilmektedir. Ancak ilâve edilen muvakkat madde ile lâyihanın kanuniyft kes-
betmesinden evvel ihraç olunmuş veya ihraç edilmek üzere beyannamesi verilip vergileri tarh ve 
tecil edilmiş mamulâtm terkin hükmünden istifade edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hükmün konul
masından maksat vaziyetlerini lâyihanın kanuniyet kesbetmesinden evvel mer'i olan hükümlere gö
re tâyin etmiş ve satışlarını o zaman ki şartlara göre yapmış olan mükelleflerin mutazarrır olmala
rına meydan verilmemesini temin etmek mülâhazasına istinadeder. j 

Lâyihanın üçüncü maddesinde de 3780 sayılı kanun hükümlerinin tatbikma lüzum kalnjıadığı-
nın Hükümetçe ilân edildiği malî yılın hitamında meriyetten kalkacağı tasrih edilmiştir. Bu hü
küm bugünkü fevkalâde ahvalin zail olarak memleketimizin iktisadi şartlarının normal bJLr du
rum alması halinde muamele vergisi bakımından ihracatı teşvik ve himaye esasınm muhafazasını 
istihdaf etmektedir. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. üf. 
iktisat encümeni 

Esas No. i/843 
Karar No. 37 

l l İl .VI . 1942 

Yüksek Reisliğe 

3843 sayılı Muamele vergisi kanununun 26 ncı 
maddesinin kaldırılması hakkında Maliye vekilli
ği tarafından hazırlanıp icra Vekilleri Heyetin
ce 4 . VI . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası mucip sebepleriy
le birlikte Encümenimize havale buyurulmuş ol
makla Maliye vekili hazır olduğu halde tetkik ve 
mütalâa olundu. 

Mucip sebeplerde beyan olunan mütalâalara 
ve Maliye vekilinin verdiği izahata göre Muamele 
vergisi kanununun 26 ncı maddesiyle kabul edil
miş olan, sınai müesseselerin ihraç edecekleri 
mamuller hakkındaki muafiyetin kaldırılmasını 
teklife saik olan sebeplerin, bir taraftan içinde 
bulunduğumuz fevkalâde vaziyet dolayısiyle esa
sen sınai müesseselerin mamullerini ihraç edeme
mek vaziyetinde kalmalarından dolayı fiiliyatta 
hemen hemen bir tatbik mevkii bulamamakta ol
ması, diğer taraftan da 4040 ve 4226 numaralı 
kanunlarla ihracat üzerine vergi vazedilmiş olma
sı sebebiyle bu iki hüküm arasında bir ahenk -
sizlik mevcut bulunması olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti tetkik ve mütalâa eden encümeni
miz, lâyihada muafiyeti refeden hükmün fev
kalâde ahvalin devamı müddetiyle takyit edil
miş olmasını ve lâyihanın kanuniyet kesbetme-

sinden evvel ihraç olunmuş veya ihraç edilmek 
üzere beyannamesi verilip vergileri tarh ve te
cil edilmiş olan mamullerin terkin hükmünden 
istifade edeceklerinin bir muvakkat madde ile 
temin edilmiş bulunmasını ve ihracat üzerine 
% 10 derecesinde mevzu olan verginin İcra Ve
killeri Heyetince görülecek lüzum üzerine nis-
betinin tenzili ve bu suretle bir kısım mamul
lerin ihracının bugünkü şartlar içinde dahi teş
vik ve himayesi icabettiği takdirde bu hüküm
den de istifade mümkün olabileceğini gözönü-

ne alarak lâyihayı aynen kabul eylemiştir. 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-

yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat En Rs. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
8. Başotaç 

îçel 
Dr. M. Berker 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 

Na. M. M. Kâtip 
Rize Bilecik 

Fuad Sirmen 
Denizli Edirne 

Tafrir Berkay T. Göksel 
Eskişehir Gazianteb 
E. Sazak Nuri Pazarbaşı 

îzmir Kars 
Bendi Anman K. Arıklı 

Konya Zonguldak 
Kâzım Okay H. Karabacak 

( S. Sayısı : 225 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3843 numaralı Muamele vergisi kanununun 26 ncı 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE İ. — 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 
sayılı muamele vergisi kanununun 26 ncı mad
desi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinden evvel ihraç edilmiş veya, edilmek üze
re beyannamesi verilip vergileri tarh ve tecil 
olunmuş mamulât 26 ncı maddedeki kayıtlara 
riayet edilmiş olmak şartiyle mezkûr maddedeki 
terkin hükmünden istifade ederler. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun, 3780 sayılı kanunun 
tatbikma lüzum kalmadığının Hükümetçe ilân 

edileceği malî yılm hitamında meriyetten Çalkar. 

MADDE 4. — Bu kanun hülriimlerini [icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

4 . VI . 1042 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr- R. Saydam H. Menemencioğlu A.R. Ârtunkal 
Da. V. 

Dr. A. F. T üzer 
Mi'. V. 

Yücel 
S. 1. M. V. 

Ha. V. Mja. V. 
8. Saraçoğlu F. \Ağrah 
' Na. V. tk. İV. 

A. F. Cebesoy Sırrı \Day 
G. 1. V. Zr.;V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin M. ökmen 

Bütçe encümeni mazabtası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 129 
Esas No. 1/723, 1/843 

15 . VI . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
6/5435 ve 6/2158 numaralı tezkereleriyle Yük
sek Meclise sunulan ve 3843 sayılı ve 28 . V . 
1940 tarihli Muamele vergisi kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan ka
nun lâyihasiyle aynı kanunun 26 ncı maddesi
nin kaldırılması hakkındaki kanun lâyihası ve 
bu hususta İktisat encümenince hazırlanmış 
olan mazbatalar Encümenimize havale ve tevdi 
buyurulmakla Maliye vekâleti Varidat umum 
müdürü İhsan Pırnar hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Muamele vergisi kanununun 12 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair olan lâyihanın 
takdimi sebebi: 

Zeytin, pamuk çekirdeği, ayçiçeği ve saire 
gibi yağlı nebati maddelerden tasir veya tasfiye 
suretiyle yağ istihsal eden sınai müesseselerin 
muamele vergisi muafiyeti fevkalâde vaziyet 

dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zanjı icra
sına dair olan 3828 sayılı kanuna ek 4040) sayılı 
kanunun 6 ncı maddesiyle kaldırılarak bu mü
esseseler muamele vergisine tabi tutulmuş ve 
halbuki Muamele vergisi kanununun 12 ııcji mad
desiyle, münhasıran bir müşteri hesabına ima
lât yapmıyan, muharrik kuvveti iki beygiri ve 
işçi sayısı beşi geçmiyen alelûmum küçük sınai 
müesseselere verilmiş olan muafiyet, nebajti yağ 
tasir ve tasfiyesiyle iştigal eden müesseseler 
hakkında da mahfuz bulundurulmuş olduğjundan 
4040 sayılı kanunun meriyete girmesini mütaa-
kıp muharrik kuvveti iki beygiri ve işçi | sayısı 
beşi geçmiyen küçük tâsirhanelerin vergiden 
muaf kaldığı halde bu hadler fevkinde mujıarrik 
kuvvet ve işçi ile çalışan tâsirhanelerle) tâsir 
ve tasfiye fabrikaları muamele vergisinle tabi 
tutulmuştur. 

Tasir veya tasfiye suretiyle istihsal 0İunan 
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yağların satış bedelleri üzerinden % 10 nisbe
tinde alman ve ahiren 4226 sayılı kanunla nis-
beti % 12,5 e çıkarılan muamele vergisi, olduk
ça yüksek bir vergi olup vergiye tabi olan mü
esseseleri, vergiden muaf bulunan müsseseler 
karşısında rekabet edemiyecek bir vaziyete ge
tirebilir. Netekim bu vaziyet karşısında, ver
giye tabi tasirhane ve fabrikaların Hükümete 
müracaatla bu hale bir çare bulunmasını iste
dikleri ve Hükümetçe yapılan tetkikat netice
sinde vergiden muaf küçük tasirhanelerin aded-
lerinin iki bini aştığı ve bu tasirhanelerde is
tihsal olunan yağ miktarının da umum istihsa
lin yarısına baliğ olduğu, memleketimizde 
nebati yağ istihsalinin toplu bir şekilde yapıl
mayıp ekseriyetle müstahsiller tarafından ken
di mahsullerini tasirhane ve fabrikalarda ücret 
mukabilinde tâsir ettirmek ve satışa arzetmek 
suretiyle cereyan etmesi ve küçük tasirhanele
rin de vergiden muaf bulunması itibariyle müs
tahsillerin bu nevi küçük tâsirhaneleri tercih 
ettikleri ve bu yüzden vergiye tâbi müessesele
rin müşkül bir duruma girdikleri, Muamele ver
gisi kanununun 12 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair olan lâyihanın mucip sebeplerin
den ve Encümenimizde verilen izahattan anla
şılmıştır. 

Memleket içinde İmalât yapan ve mamulle
rini kısmen memleket içinde satmakla beraber 
kısmen de yabancı memleketlere ihraç eden sınai 
müesseselere, yabancı memleketlere ihraç ettik
leri mamulâttan dolayı muamele vergisi kanunu
nun 26 nci maddesinde yazılı kayıtlara riayet 
etmek şartiyle vergi mükellefiyeti verilmiştir. 
Normal zamanlarda mamul madde ihracatını hi
maye maksadiyle konulmuş olan bu hükmün, 
halen içinde bulunduğumuz fevkalâde vaziyet 
dol ay isiyle tatbikma devam etmeğe lüzum kal
madığı, harp halinin müsaadesi nisbetinde nak
liyat ve ihracat imkânları bulundukça, İhraç 
mallarımızdan alınacak vergilerin, bunların sü
rümüne mâni olmıyacağı ve esasen bu vaziyet 
nazarı itibare alınarak 1941 yılında 4040 sayılı 
kanunla ihracat mallarımıza, kıymet üzerinden 
% 3 nisbetinde bir vergi vaz ve bu verginin 
nisbeti ahiren 4226 sayılı kanunla % 10 a çıka
rılmış olduğu, binaenaleyh fevkalâde hallerin 
devamı müddetince muamele vergisi muafiyeti
nin tatbikına mahal bulunmadığı, Muamele ver
gisi kanununun 26 nci maddesinin kaldırılması

na dair olan lâyihanın mucip sebeplerinden 
anlaşılmıştır. 

Encümenimiz, Hükümetçe serdolunan mu
cip sebepleri varit ve her iki lâyihanın heyeti 
umumiyesini kabule şayan görmüş ve her ikisi 
de ayni kanunun tadiline taallûk etmesi itiba
riyle bir lâyiha halinde birleştirilmesini karar
laştırdıktan sonra maddelerin müzakeresine 
geçmiştir. 

Aşağıda maddeler hakkındaki izahat Encü-
menimizce her iki lâyihanın birleştirilmesi su
retiyle vücude getirilen yeni lâyihaya göre ve

rilmiştir. 
Birinci madde hakkında cereyan eden uzun 

müzakereler neticesinde muharrik kuvveti iki 
beygiri ve istihdam ettiği işçi miktarı beş kişiyi 
geçmiyen küçük tasirhanelerin, mevcut nisbetin 
yarısı derecesinde vergiye tabi tutulması muva
fık görülmemiş ve teklif olunan maksadın istih
sali, ancak bu tâsirhanelerden de vergiye tabi 
mümasilleri gibi tam nisbet üzerinden vergi alın
dığı takdirde mümkün olabileceği ve bunun ver
gilerde aranması lâzımgelen umumilik ve müsa-
vilik esaslarına da daha uygun bulunduğu kana
atine varılmıştır. 

Filhakika halen vergiye tabi 275 aded ta
sirhane ve fabrikadan büyük ve mükemmel te
sisata malik olanların adedi dört veya beşi 
geçmeyip diğerleri, bu gün vergiden muaf olan 
"küçükleri gibi basit ve iptidai tesisatla çalış
makta ve yalnız muharrik kuvvet ve işçi aded-
leri iki beygir ve beş işçi haddini aşmış olma
sından dolayı vergiye tabi bulunmaktadır. İş-
leime vaziyeti, istihsal kabiliyeti ve elde ettiği 
yağların kıymet ve nefaseti bakımından, vergi
den muaf müesseselerden büyük bir fark gös
termeyen bu müesseselerden tam nisbet üzerin
den vergi alınırken, onlardan muharrik kuvvet 
ve işçi sayısı bakımından cüzi miktarda küçük 
olan müesseselerden yan vergi alınması, bun
ların diğerlerine yaptığı rekabeti tamamen ber
taraf edemiyecek ve lâyihanın tanziminden mak
sut olan gaye elde edilemiyeccktir. Her iki 
nevi müessesenin vergiden muaf bulunduğu dev
relerde yanyana çalışabilmiş olmaları, her iki 
zümreye mensup olanların aynı nisbette vergiye 
tabi tutulmaları halinde de kendi sahaları için
de çalışabilecekleri ve küçük tasirhanelerin bu 
yüzden mutazarrır olmıyacakları kanaatini En
cümenimize vermiş olduğundan, Encümenimiz 
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ÎKükûmetin bu husustaki teklifini aynen kabul 
etmiştir. 

Yabancı memleketlere ihraç olunan mamul 
maddelerin muamele vergisi muafiyetinin, fev
kalâde hallerin devamı müddetinee tatbik edil
memesi maksut olduğuna ve bu haller ortadan 
kalktıkdan sonra muafiyetin yine devam ettiril

memesi mevzuubahis bulunmadığına göre, Muame
le vtrgisi kanununun bu muafiyeti tesis etmiş olan 
26 ncı maddesinin ilgasından ise, bu maddenin 
fevkalâde haller devam ettiği müddetçe tatbik 
olunmıyacağı hakkında hüküm tesisi maksada 
daha uygun görüldüğünden ikinci madde bu su
retle tanzim olunmuştur. 

Fevkalâde hallerin hitamını müteakip nebatî 
yağlardan vergi alınmamasını teminen İktisat 
encümenince Hükümet teklifini tadil eder ma
hiyette hazırlanmış olan madde Encümenimizce 
de 3 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Vergi muafiyetleri kaldırılan küçük tasirha-
nelerin 1942 malî yılı içinde götürü vergiye bağ
lanabilmelerini temin maksadiyle hazırlanan bi
rinci muvakkat maddede, kanunun neşri tari
hinde açık veya kapalı bulunan tasirhaneler 

için ayrı ayrı müracaat müddetleri tâyini mah
zurlu görüldüğünden, müracaat müddeti, bu 
tâsirhanelerin umumiyetle faaliyete geçtikleri 
birinci kânun ayı sonuna kadar uzatılmak sure
tiyle birleştirilmiştir. 

Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesi
nin kaldırılmasına dair olan lâyihadaki Hükü
metin muvakkat maddesi, bazı kelime tashihle-
riyle ikinci muvakkat madde olarak alınmıştır. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
bıı vurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Muğla istanbul 

T. Coşkan H. Kitabcı F. öymen 
Afyon K. Bolu 

Ş. Reşit Ratipoğlu Celâl Sait Siren 
Bursa Bursa Elâzığ 

Dr. Sadi Konuk A. Nevzad Ayaş F. Altay 
Giresun Gümüşane İstanbul 

M. Akkaya D. Sakarya II. Ülkmen 
Kayseri Kırklareli Ordu 

F. Baysal B. Denker H. Yalman 
Seyhan Tokad 
S. Çam II. N. Keşmir 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Ksas No. 1/723,843 

Karar No. 41 
Yüksek Reisliğe 

17 .VI . 1942 

28 . V . 1940 tarihli Muamele vergisi kanu
nunun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
ve aynı kanunun 26 ncı maddesi hükmünün kal
dırılmasına dair olup Maliye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 . X I I . 1941 
ve 4 . VI . 1942 tarihli kararlarıyla Büyük Mil
let Meclisine gönderilen ve encümenimize de ha
vale buyurulmuş olan kanun lâyihaları ve gerek
çeleri ve bu husustaki İktisat ve Bütçe encümen
leri mazbataları Varidat umum müdürü hazır 
bulunduğu halde tetkik olundu. 

1. Yerli nebatî mahsullerin tasir ve tasfiye
si neticesinde istihsal olunan yağlar 3843 sa
yılı kanunun 10 ncu maddesinin birinci fıkra-
siyle vergiden muaf tutulmuşken bilâhara 4040 

numaralı kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkra 
hükmü kaldırılmış ve bu kanunun meriyeti ta

rihinden itibaren memleket dahilinde yağ istihsal 
eden ve küçük sanat muafiyeti şartlarını haiz 
olmıyan bilûmum fabrikaların teslimatı vergiye 
tabi tutulmuştur. 

3843 numaralı kanunun 12 nci maddesinde 
yazılı kayıt ve şartları haiz bulunan küçük yağ 
tâsirhaneleri ise bittabi vergi muafiyetinden is
tifade etmek imkânlarını kaybetmemişlerdir. 

Bu suretle memleket içinde miktarları büyük 
bir yekûna baliğ olan ve umumî istihsalâtm tak
riben % 50 si nisbetinde yağ istihsal eden bu 
küçük yağ tasirhanelerine muafiyetten istifade 
imkânları bırakılmış olmakla 4226 numaralı kfa-

( S. Sayîısı: 235 ) 
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nuııla nisbeti % 12,5 yağ çıkarılan vergi derece
sinde büyük fabrikalara karşı rekabet imkânları 
da verilmiştir. 

Bu sebeple lâyiha esas itibariyle eneümeni-
mizce de muvafık görülmekte ve küçük tâsirhane-
lerin vergilerinin asıl verginin yarısı nisbetinde 
alınmasının doğru olmıyacağı hakkında Bütçe 
encümenince serdolunan mütalâaya encümenimiz-
ce de iştirak edilmektedir. 

2. 3843 sayılı kanunun smai müesseselerce 
memleket dışına çıkarılan mamulâtm vergilerinin 
telkinine dair olan 26 ncı maddesi hükmü bu 
günkü fevkalâde vaziyetlerin iktisadi şartlar üze
rinde yaptığı tesirler ve diğer taraftan ihraç 
maddelerinin 4040 ve 4226 numaralı kanunlarla 
\ ergiye tâbi tutulması u-.v r/uan fiilen tatbik 
kabiliyetini kaybetmiş bulunmaktadır. Encü
menimiz bu bakımdan Bütçe encümeni mazbata
sında ve Hükümetin mucip sebepler lâyihasında 
serdolunan mütalâalara aynen iştirak etmekte 

ve bu madde hükmünün fevkalâde ahvalin de
vamı ınüddetiyle mukayyet olmak üzere kaldı
rılmasını muvafık görmektedir. 

Hükümetin, teklifinde birinci muvakkat mad
dede bu kanunun neşri talihinde açlık veya kapalı 
bulunan tâsirhanelerin götürü vergiye bağlan
maları için ayrı ayrı konulan müracaat müd
detlerinin birleştirilmesi hakkında Bütçe encü
meni mazbatasında serdolunan mütalâaya da 
iştirak edilmektedir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
İstanbul Malatya Tokad 

.1. Bayındır Nasuhi Bay dar Cemal Kovalı 
Aydın (lazianteb Kastamonu 

A. Menderes A. Aksu Tl. Dicle 
Kayseri Kırklareli Manisa 

Ömer Taşcıoğlu Hamdı Kuleli F, Kurdoğlu 

( S. Sayısı : 225 ) 
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BÜTÇE ENCCÜMENİNİN DEĞİŞTİRDİ | MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎİİŞİ 

Muamele vergisi kanununun 12 nci »haddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 26 nc% maddesinin fev
kalâde hallerin devamı miiddetince tatbik edil

memesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 tarih ve 3843 sa
yılı Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesi
nin son bendine aşağıdaki (D) fıkrası eklen
miştir : 

D) Nebati mahsullerin ve prinanın tâsir 
veya tasfiyesiyle istihsal olunan yağlar. 

MADDE 2. — Ayni kanunun 26 nci maddesi 
hükmü, 3780 sayılı kanunun meriyette kaldığı 
müddetçe tatbik olunmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun 3780 sayılı kanu
nun tatbikına lüzum kalmadığının Hükümetçe 
ilân edildiği malî yılm hitamında meriyetten kal
kar. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu ka
nunun birinci maddesi mucibince muamele ver
gisi mükellefiyetine giren smai müesseseler, bi
rinci kânun 1942 sonuna kadar yazı ile istedik
leri takdirde 1942 maH yılından itibaren götürü 
vergiye bağlanırlar. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanu
nun neşri tarihinden evvel ihraç edilmiş veya 
edilmek üzere beyannamesi verilmiş olan mamu-
lâtın vergileri hakkında Muamele vergisi kanu
nunun 26 ncz maddesindeki kayitlere riayet edil
mek şartiyle mezkûr maddedeki terkin hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun 
itibaren mer'idir, 

neşri tarihinden 

MADDE 5\ j - - Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, MaJiye, İktisat, İJüihrük ve inhisar
lar vekilleri memurdur. 

Muamele vergisi kanununun 12 nci mailesine 
bir fıkra eklenmesine ve 26 nci maddesinin fev
kalâde hallerin devamı miiddetince tatbiç edil

memesine dair kanun lâyihası \ 

MADDE 1. — Bütçe encümeninin 1 nci mad
desi aynen. 

MADDE 2. 
desi aynen. 

Bütçe encümeninin 2 ndj mad-

MADDE 3. — Bütçe encümeninin 3 ncıj mad
desi aynen. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bütçe 
encümeninin birinci muvakkat maddesi aynen. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bütbe en
cümeninin ikinci muvakkat maddesi ayneş. 

MADDE 4. 
desi aynen. 

MADDE 5. 
desi aynen. 

— Bütçe encümeninin 4 ncül mad-

Bütçe encümeninin 5 nci|mad-

\ 
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S.Sayısı: 224 
Orman koruma teşkilât kanununun 3490 sayılı ka
nunla tadil edilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Millî müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/828) 

TC. | 
Başvekâlet 22 .V . 19İ2 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1950 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman koruma teşkilât kanununun 3490 numaralı kanunla değiştirilen 14 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda Ziraat vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12 . V \ 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydamı 

Esbabı mucibe 

1. Orman koruma erleri askere celplerinde evvelâ Orman koruma talimgah taburlarında 6 
ay talim ve terbiye edilmekte ve burada bulundukları müddetçe iaşeleri kazandan yedirilmek su
retiyle temin olunmaktadır. 

2. Altı aylık talim devresini ikmal eden erler orman koruma taburlarına tevzi edilmekte ve 
bunların iaşeleri de Orman koruma teşkilât kanununun 14. maddesini' değiştiren 13 . VII , 1938 
gün ve 3490 sayılı kanunun birinci maddesinin B fıkrası mucibince ayda maktuan sekiz Uya ta
yın bedeli verilmek suretiyle kendileri tarafından temin olunmaktadır. 

3. Bu günkü rayiçlere göre bu erler sekiz lira ile iaşelerini temin edememekte olduklarından 
talimgah taburlarında olduğu gibi orman koruma erlerinin de iaşelerinin esas olarak kazandan 
temini ve ancak kazandan iaşe edilemiyen hallerde ise ayda maktuan verilecek 12 lira tayın bedeli 
ile kendileri tarafından temini icabeylemektedir. Bu maksatla Orman koruma teşkilât kanununun 
14. maddesini değiştiren 13 . VII .1942 gün ve 3490 sayılı kanunun birinci maddesinin Ş fık
rasının (Talimgahlardan ayrılıp orman, koruma kıtalarına dahil oldukları günden itibaren |iskân 
ve libastan başka çavuşlara 15, onbaşılara 10 ve erlere 5 lira maaş verilir ve iaşeleri kazandan 
yapılır. Ancak kazandan iaşeleri mümkün olamıyan erlerin iaşeleri ayda maktuan 12 lira tayın 
bedeli verilmek suretiyle temin olunur) şeklinde tadili suretiyle bu erlerin iaşlerinin esle|m bir 
şekilde temini mümkün olabileceğini mübeyyin esbabı mucibedir. 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M 
Ziraat • encümeni 28 . V . 1942 

Esas No. 1/828 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Orman Koruma teşkilât kanununun 3490 
numaralı kanunla değiştirilen 14 neü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Ziraat vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri heyetince 12 . V . 
19-12 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası Encümenimize havale buyu-
rulmakla salahiyetli memur da hazır bulunduğu 
halde okunup görüşüldü: 

Orman Koruma erlerinin hali hazır vaziye
tin meydana getirdiği fiyat yükselmeleri ve iaşe 
zorlukları ve gördükleri vazifelerin ehemmiyet 
ve hususiyeti karşısında talimgah taburlarında 
olduğu gibi bunların iaşelerinin de kazandan 
teminini, ancak bunun tatbik edilemiyeceği hal
lerde kendilerine ayda 12 lira tayin bedeli veril-

Orman koruma Teşkilât kanununun 3490 sa
yılı kanunla değiştirilen 14 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Ziraat vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 12 . V . 1942 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırıldığına 
dair olup Ziraat encümenince lâyihanın müza
kere neticesinde tanzim kılınan 28 . V . 1942 ta
rihli mazbata ile birlikte Encümenimize tevdi 
olunan Başvekâletin 22 . V . 1942 tarih ve 6/1950 
sayılı tezkeresi ve Ziraat encümeni mazbatası, 
Maliye ve Ziraat vekilliklerinin salahiyetli me
murları hazır olduğu halde okundu ve icabı 
görüşüldü. 

Vazifenin mahiyet ve icabı neticesi olarak 
çoğu şehir ve kasabalar dışında vazife görmek
te bulunan Orman koruma erlerinin yaşayan ka
nun hükümlerine göre maktuan almakta oldukları 
8 lira tayın bedeli ile geçinmeleri mümkün ola-

mesini Encümenimiz de yerinde bularak lâyi
hayı aynen kabul eylemiştir. 

Havalelerine göre Millî Müdafaa encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat En. Reisi M. M. Kâtip 

İzmir Manisa Seyhan 
R. Koktu Yaşar Özey Tevfik T arman 

Balıkesir Denizli Edirne 
R. Selçuk E. Aslan Tokad F. Kaltakkıran 

Giresun Kocaeli îçel 
Fikret Atlı /• Dıblan Ahmed Ovacık 
Kırklareli Manisa Siird 

Zülıtu Akın K. Karaosman A. R. Esen 
Siird Sivas 

N. Belemen 1. M. Uğur 

madığından bunun arttırılmasını hedef tutan 
bu lâyiha esas itibariyle kabule şayan görül
müş ve yapılan müzakere sırasında bu eratın da 
ordu ve jandarma mensubu erat gibi kazandan 
iaşelerinin bu lâyiha ile kabul edilmiş olma
sına göre kazandan iaşeleri mümkün olamıyan
lara, günün ihtiyaçlarına göre miktarının de
ğiştirilmesine zaruret hâsıl olacak olan maktu bir 
para yerine mahallî rayiç esası üzerinden para 
verilmesinin muvafık olacağı yolunda bazı mütalâa 
dermeyan edilmiş ise de Maliye vekâleti mü
messilinin, Orman koruma teşkilâtına ait c-lup 
Umumî Heyetçe kabul edilmiş olan 1942 bütçe
sinin koruma erlerine günde 40 kuruş iaşe 
bedeli verilmesi esasına göre tanzim edildiğini 
beyan etmesine binaen bu erata iaşe bedelinden 
başka ayrıca beşer lira maaşta verilmekte olduğu 
gözönünde tutularak Hükümetin teklifi ve Zi-

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 29 .V. 194:3 
Esas No. 1/828 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 
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raat encümeninin kabulü veçhile kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. 
Diyarbakır Samsun 

Gl. K. Sevüktekin B. Barkın 
Kâtip 
Konya Ağrı 

Vehbi Bilgin Gl. K. Doğan 
Bursa Çankırı 

Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Erzurum 
A. Akyürek 
Gümüşane 

Y. Ziya Zarbun 
içel 

B. Koraltan 
Kayseri Manisa 

Edirne 
Fuad Balkan 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan \ 
istanbul 

8. Âli Ögel ı 
Kayseri 
N. Toker 

Muğla; 
S. Turgay 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

K. N. Duru 8. Güney 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 130 
Esas No. 1/828 

17 .VI . 1942. 

Yüksek Reisliğe 

Orman koruma teşkilât kanununun 3490 sa
yılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 7ÂV&&\, vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 22 mayıs J942 
tarih ve 6/1950 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Ziraat ve Millî Müdafaa en
cümenleri mazbatalariyle birlikte ve Maliye ve
kili Fuad Ağralı ile Orman koruma Genel ko
mutanlığının salahiyetli memuru hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihaj orman koruma teşkilâtı mensupların
dan müfreze cetvellerde iaşeleri mümkün olacak 
kadar toplu bulunanların müşterek iaşeleri ve 
vazifeleri icabı dağınık bir halde bulunanlara ve
rilen sekiz lira maktu iaşe bedelinin on iki lira

ya çıkarılması esaslarını ihtiva etmekte ve bu mak
satlarla 3490 sayılı kanunun tadili istenmektedir. 

Orduda, gümrük muhafaza ve jandarma teş
kilâtlarında mevcut olan vazı kanun suretile iaşe 
usulünün orman koruma teşkilâtında da tatbikııı-
da kolaylık ve faydalar mülâhaza eden ve ha
yat pahalılığının tabii icabı olarak mümasil teş
kilâtlar veçhile iaşe bedelinin yükseltilmesini lü
zumlu bulan Encümenimiz lâyihayı kabule şayan 
görmüştür. 

Eşya fiatlarındaki yükseliş seyrine şimdiden 
bir had tâyini'mümkün olamıyacağına göre mak
tu iaşe bedeli yerine, emsali teşekküllerde kabul 

olunan rayice göre bedel tesbiti, azadan bir i zat 
tarafından teklif olunmuşsa da; ekseriya djağ-
başlarında ve şehirlerden uzakta dağınık bir ^ai
de bulunan orman koruma teşkilâtı için rayiç tes-
bitinde güçlükler olduğu, bu günkü rayiç vasati
lerine nazaran on iki lira maktu bedelin kâfi bu
lunduğu salahiyetli memur tarafından izah olun
muş ve diğer Encümenlerce de kabul olundıiğu 
veçhile Hükümet teklifinin Encümenimizce|de 
aynen kabulüne karar verilmiş ve yalnız ikinci 
maddenin yazılışı değiştirilmiştir. 

Ehemmiyeti dolayısiyle müstacelen müzakejre-
resi ricasiyle Umumî Heyetin tasvibine arzolün-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

R. V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 
Elâziğ 

M. F. Altay 
İsparta 
B. Ünlü 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
R. Çmer 

M. M. 
Muğla 

H. Kitaba 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 
istanbul 

H. Ülkmen 
Mardin 

B. Erten 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Kâtip 
istanbul ı 
F. öymen 
Diyarbakır 

Büstü Belrit 
Gümüşarie 

D. Sakarya 
Kırklareli 
B. Denker 

Muş j 
Ş. Atamadı 

Seyhan I 
S. Çam \ 

Yozgad \ 
A. Sungu)-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Koruma Teşkilât kanununun 3490 numa
ralı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman koruma teşkilât kanu
nunun 14 ncü maddesini değiştiren 13 . VII . 
1938 gün ve 3490 sayılı kanunun 1 nci madde
sinin E fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiş
t i r : 

B) Talimgahtan ayrılıp orman koruma 
kıtalarına dahil oldukları günden itibaren 
iskân ve ilbsatan başka çavuşlara on beş; onba
şılara on ve her ere beş lira maaş verilir ve ia
şeleri kazandan yapılır. Ancak kazandan iaşeleri 
mümkün olmıyan erlerin iaşeleri ayda peşinen 
ve maktuan 12 lira taym bedeli verilmek sure
tiyle temin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Ziraat ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

12 . V . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr- R. Saydam II. M enemencioğlu A. R. Artunkal 

Dr. 

S. 
Dr. 

Da. V. 
A. F. T üzer 
Mf. V. 

Yücel A. 
I. M. V. 
/ / . Alataş R. 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. Ma .V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Na. V. İk. V 
F. Cebesoy Sırrı D ay 
G. I. V. Zr. V. 

Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Orman Koruma Teşkilât kanununun 3490 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren meridir . 

MADDE 3. 
lynen. 

Hükümetin üçüncü maddesi 

- « < ı 
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